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Data: 19/05/2014 Reunião solicitada por: Lélia Brun 

Horário: 08:00 as 18:00                     Facilitador/Responsável: Cibelle Leal 

Local: Plenarinho Sede do Sistema Fiemt  

Tipo de 
reunião: 

COMITÊ DE GESTÃO  ANÁLISE DE DADOS  CEP  CONSELHO  OUTROS:       

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

Tema(s): 

1. Abertura da Reunião e 
Reformulação Orçamentária 

2. Regra de Desempenho NRM 

3. Regra de Desempenho ST&I 

Apresentador: 

1. Lélia Brun 

2. Tabata Checchin 

3. Rubens de Oliveira 

Discussão: 1- A Diretora do SENAI-MT procedeu com a abertura da Reunião e Reformulação Orçamentária. 

 

*As apresentações foram realizadas conforme material disponibilizado no FTP, sendo os seguintes pontos 
ressaltados: 

 

2. Regra de Desempenho Pantaneira NRM.  

 

a) Proposta NRM: 

 

• RETIRAR:  

• Matrículas EAD Iniciação: porque não se trata de uma ação direta de mercado. Embora os agentes 
façam as ofertas às empresas, o grande e maior volume de matrículas vem dos próprios alunos do 
SENAI quando existe uma ação direta e efetiva da coordenação de educação.  

 

• Aprovado a alteração da responsabilidade das matriculas EAD Iniciação para a coordenação 
pedagógica. 

 

b) Percentual de empresas Atendidas em ST&I: atualmente esse é um indicador monitorado pela área                         
de tecnologia, e percebemos que o Mercado das unidades não tem controle ou influência sobre esse 
resultado. 

 

• Aprovado a alteração da responsabilidade pelo % de empresas atendidas em ST&I para o 
gerente da unidade e não mais para o Mercado. 

 

c) Receita de Serviços Venda EP: nesse indicador somam receitas de venda e receita proveniente do 
PRONATEC. Como PRONATEC não tem mais ação direta do NRM. Solicito que seja considerada 
apenas receita de aperfeiçoamento e receita de iniciação. 

 

• Aprovado a alteração da responsabilidade pela receita de serviços – EP para o gerente da 
unidade e não mais para o Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATA DE REUNIÕES 
SG-FF-014 

Folha: 
2 de 2 

Revisão: 
07 

Data: 
12/05/09 

 

 

d) Proposta ST&I 

 

1. Indicadores deverão ser parametrizados conforme proposto abaixo: 

              

 
 

• Conforme Votação foi aprovada as regras conforme indicadores acima e disponibilizado na 
apresentação realizada pela GETEC no FTP. 

 

-Informado pela Coordenadora da UNIPOG Cibelle Leal que os prazos para solicitação de estorno 
detectados na reformulação se encerra no dia 01/06/2014. 

 

Conclusão: Ficou aprovado conforme material disponibilizado no FTP. 

 

Itens de ação Responsável Prazo 

� Estornos DR e Unidades 01/06/2014 

� -------- ------- ------- 

Necessário agendar outra reunião:   NÃO   SIM (Se sim, agendar data 
prevista e ações a serem realizadas). 

Data Prevista: -------- 

 


