
 
GRUPO DE ESTUDO TEMÁTICO DE CONSULTORIA  – GET Consult – ANO: 2014 

 
PORTARIA Nº. 20, de 12 de maio de 2014. 

 
DISPÕE SOBRE FUNCIONAMENTO DO “GRUPO DE ESTUDO TEMÁTICO DE 

CONSULTORIA – GET Consult” PARA O ANO DE 2014 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 

INTEGRANTES 
 

Adm. Viviane das Mercês Amorim - Coordenadora 

Adm. Alexandra Miranda Neves 

Adm. João Raimundo de Carvalho Lopes 

Adm. Josiane Aparecida de Souza 

Adm. Roberto Márcio Guerra 
 

REUNIÕES REALIZADAS PELO GET CONSULT – 2014 

DIA/MÊS 
HORÁRIO 

LOCAL 
ASSUNTOS TRATADOS 



16/01/14 
18he30 -  

21h  
Sala de Apoio ao  

Auditório do CRA-MG 

 

 Alterações no cronograma de atividades do Grupo. 

 Indicação dos nomes que faltam para articular o Curso de Formação de Consultores. 

 Pequenas Alterações no Projeto. 

 Definido prazo para dia 24 de janeiro do corrente para entrega da primeira versão do material didático. 

 Definição dos setores do CRA-MG que colaborarão com o desenvolvimento do curso. 

 Analisadas alterações do Projeto.  

 Definido prazo para dia 31 de janeiro do corrente para apresentação do Projeto com convites elaborados, cartas 
de agradecimento e aceitações. 

 

20/01/14 
10h -13h  

Sala de Apoio ao 
Auditório do CRA-MG 

 Estudos de Metodologias e Estruturação do Curso de Consultores 

24/01/14 
10h - 

13h e 15min 
Sala de Apoio ao 

Auditório do CRA-MG 

 

 Definido como Patrono do Curso o Conselheiro Adm. Jehu Aguilar Pinto 

 Estipulada nova data de inicio do curso. Alteração para dia 22/03/2014, em razão da solicitação do articulador 
Adm. Paulo Renato. 

 Definido local do Curso – Será realizado dia 22/03/2014 no Conselho  Regional de Administração no 12º andar – 
Auditório. 

 Definido material didático:  
          Elaborado pelo GET com apoio da Formação Profissional 
          Contribuição e Metodologia dos Articuladores 
          Livros Adm. Maria José Bretas 

 Definido prazo para entrega da Apostila.  O GET de Ensino com apoio da Equipe de Formação Profissional vai 
elaborar um conteúdo geral e cada articulador contribuirá com sua metodologia, didática e conteúdo. 

 O material será entregue ao participante na véspera do curso. 

 Definir apoio do SEBRAE, nomes dos articuladores disponibilizados pela Instituição e formato do Apoio: Parceria 
ou Convênio? 

 Definido roteiro para análise dos materiais a serem desenvolvidos. – Inicialmente pelos Membros do GET, 



posteriormente para equipe de Formação Profissional e finalizada com aprovação da reunião Plenária ou 
Diretoria. 

 Definido assuntos de Pauta da Reunião Plenária a respeito do Curso. 

03/02/14 
18h e 20min - 21h e 30min 

Sala de Apoio 
Auditório do CRA-MG 

 

 Indicação de novos instrutores.  

 Definição de compra do livro: “Na Cova dos Leões” anteriormente aprovados pelos Vices – Presidentes. 

 Postergação da data do curso tendo em vista definição de substituição de Instrutores. 

 Realização de reunião com os Instrutores aprovados pelo CRA, para alinhamento dos módulos. 
 

 
 
 
 
 
 

12/02/2014 
18 h – 20h 

Sala de Apoio 
Auditório do CRA-MG 

 

 Manutenção da execução do curso de formação de consultores – FOCON. Debate sobre a metodologia do curso 
será em rede com a participação ativa dos instrutores e alunos para ao final do curso desenvolver um material. 

 Manutenção dos Instrutores anteriormente indicados para ministrar o Curso e definição das datas para realização 
do Curso: 
 Modulo I – Adm. Paulo Renato de Souza – 16/08/2014 
 Modulo II – Ms. Fernando Castilho – 23/08/2014 
 Modulo III – Adm. Adão Ladeira Martins – 30/08/2014 
 Modulo IV – Parte I Adm. Roseane Corgosinho – 06/09/2014  
 Modulo IV – Parte II Adm. Otto Herman  - 06/09/2014 
 Modulo V – Adm. Otto Herman – 13/09/2014 
 Modulo VI – Integrantes do GET Consult – 20/09/2014 

 Definição dos materiais a serem finalizados para execução do curso: 
 Apostila Básica para ser encaminhada on-line 
 Questionário Inteligente para ajuda na formatação do Manual  
 Dinâmica de Grupo para interação entre os participantes 
 Questionário avaliativo das apresentações dos Módulos 
 Definição dos Integrantes do GET Consult. Após debate sobre os Integrantes do GET Consult ficou decidido 

que somente aqueles que a partir do 2º (segundo) semestre do ano passado (2013) compareceram as 
reuniões de forma mais assídua farão parte do grupo, dentre eles: Adm. Viviane das Mercês Amorim – 
Coordenadora do Grupo de Estudos; Adms. Alexandra Miranda Neves, João Raimundo de Carvalho Lopes, 
Josiane Aparecida de Souza e Roberto Márcio Guerra. 
 

 



 
 
 
 
 
 

11/04/2014 
15h – 17h e 45min 

 Sala de Apoio 
Auditório do CRA-MG 

 

 Manutenção da execução do curso de formação de consultores – FOCON. Debate sobre a metodologia do curso. 
A metodologia será em rede com a participação ativa dos instrutores e alunos para ao final do curso desenvolver 
um material.  

 Manutenção dos Instrutores anteriormente indicados para ministrar o Curso e definição das datas para realização 
do Curso: 
Modulo I – Adm. Paulo Renato de Souza – 16/08/2014; Modulo II – Ms. Fernando Castilho – 23/08/2014 
Modulo III – Adm. Adão Ladeira Martins – 30/08/2014; Modulo IV – Parte I Adm. Roseane Corgosinho – 
06/09/2014; Modulo IV – Parte II Adm. Otto Herman - 06/09/2014; Modulo V – Adm. Otto Herman – 13/09/2014; 
Modulo VI – Integrantes do GET Consult – 20/09/2014. A área de Formação Profissional deverá fazer contato 
com os Instrutores indicados e encaminhar convite, solicitando  disponibilidade/confirmação  para ministrar cada 
módulo.  

 Definição dos materiais a serem finalizados para execução do curso: Apostila Básica para ser encaminhada on-
line; Manual do Participante; Questionário Inteligente para ajuda na formatação do Manual; Dinâmica de Grupo 
para interação entre os participantes; Questionário avaliativo das apresentações dos Módulos (a ser elaborado 
pelos integrantes do GET Consult). 

 Definição dos Integrantes do GET Consult para 2014. Após várias reflexões/avaliações sobre assiduidade dos 
integrantes do GET no ano de 2013, definiu-se solicitar a Diretoria/Plenário a possibilidade de alteração dos 
integrantes do GET Consult, mantendo a Coordenadora Adm. Viviane das Mercês Amorim e os integrantes 
Adms. Alexandra Miranda Neves, João Raimundo de Carvalho Lopes, Josiane Aparecida de Souza, Roberto 
Márcio Guerra. Lembrar que, embora, os integrantes estejam nominados no site do CRA-MG, não foi expedida 
normativa sobre a composição do GET Consult, para tanto requer também a estruturação do GET Consult e 
composição dos integrantes no site. 

 

  

30/05/2013 
17 h – 19h 

Sala de Apoio 
Auditório do CRA-MG 

 Definido na programação do 1º dia, 09/08/2014, após o credenciamento dos participantes e a Abertura do curso 
pela Presidente do CRA-MG, a coordenadora do grupo Adm. Viviane das Mercês Amorim, fará a apresentação 
do Grupo de Estudos de Temáticos de Consultoria.  

  Dinâmica de interação. Foi definido o encaminhamento das dinâmicas de interação elaborada pela Adm. Josiane 
Souza para apreciação dos integrantes do GET. A dinâmica de interação será efetuada na última parte do 1º 
módulo: Atividade Prática Proposta (Inserir a dinâmica) e Proposição de Agenda.  

 Proposição de agenda. Será apresentada pelo GET ao fim do dia de cada módulo apresentando o Módulo 
seguinte.  



 Questionário avaliativo. Será entregue a cada participante, ao final da apresentação de cada Instrutor. No 
primeiro dia após a dinâmica de interação entre os participantes será aplicado o questionário avaliativo. As 
alterações no Questionário serão realizadas pelo Adm. Roberto Márcio Guerra. 

 Questionário Inteligente. Foi definida a elaboração do Questionário Inteligente com base no material 
encaminhado por cada instrutor. Será entregue aos participantes junto ao questionário avaliativo, exercendo a 
parte prática proposta pelo projeto do curso. 

 Certificado. Os integrantes do GET além do Certificado de Participação no Curso receberá também um 
Certificado de Instrução elaborado pela área de Formação Profissional. 

 Definir formas de apresentação do ultimo módulo. 

 A Coordenadora do Curso Adm. Viviane das Mercês Amorim e o Adm. Roberto Márcio Guerra farão a instrução 
de cada Módulo, caso algum dos Instrutores não possa vir no dia de sua apresentação. 

 Programação do curso definida 
  

17/07/2013 
18h – 20h 30min 
Sala de Apoio 

Auditório do CRA-MG 

 

 Entrega de certificado de Reconhecimento de Serviços Prestados (voluntariamente) ao Administrador e como 
integrante do Grupo Temático em estudos de Consultoria. 

 Definições das atividades do Módulo VI do Curso de Formação de Consultores. 

 Solicitação de certificado de organização e estruturação do Curso de Formação de Consultores – FOCON, 
desenvolvido pelos seguintes integrantes: Adm. Alexandra Neves, Adm. Josiane Souza, Adm. Roberto Guerra e 
Adm. Viviane Amorim. 

 Foram entregues aos Integrantes do GET, os Certificados de participação no Grupo referente ao ano de 2013, a: 
 Adm. Josiane Aparecida de Souza  
 Adm. Roberto Márcio Guerra 
 Adm. Viviane Amorim das Mêrces  

  Divulgação/reconhecimento das ações do GET em revistas e jornais. 

 Preparação do material do VI módulo com seus tópicos a serem discutidos aos participantes. O material será 
impresso. 

 



 

09/08, 23/08, 30/08, 06/09, 
13/09 e 20/09/2014. 

 Participação dos integrantes do GET Consult em todos os Módulos do Curso Inicial de Formação de Consultores.   

18/09/2014 
18 h – 21h 

Sala de Apoio  
Auditório do CRA-MG 

 

 Preparação da apresentação/instrução do último Módulo do Curso de Formação Inicial de Consultores. 

 Certificação 

  Solicitação de atualização dos integrantes do GET Consult no site do CRA-MG. Hoje, são apenas 04 (quatro) 
integrantes: 
 Adm. Alexandra Miranda Neves 
 Adm. Josiane Souza  
 Adm. Roberto Guerra 
 Adm. Viviane Amorim 

 Solicitação de reconhecimento do GET em MG pelas ações teóricas e práticas, bem como metodologia aplicada 
com o curso. 

 

25/09/2014 
18h – 20h 

Sala de Apoio ao 
Auditório do CRA-MG 

 

 Entrega do certificado de participação/integrante do GET Consult - 2013 para Adm. Alexandra Miranda Neves.  

 Desenvolvimento de projetos para o ano de  2015, com destaque para a reedição do Curso de Formação de 
Consultores. 

 Manual do Consultor. 

 Relatório das ações do ano de 2014. 


