Atividade Prática
A atividade do período da tarde será um exercício de definição de prioridades e construção de
consenso. A proposta é que, com base na apresentação sobre o portal do SigRH (Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) feita na parte da manhã, os participantes
cheguem, na parte da tarde, a um consenso sobre quais são as informações prioritárias para um futuro
portal para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).
Para tanto, os participantes que permanecerem no Seminário Água, Comunicação e Sociedade para a
atividade prática serão divididos em três grupos, que serão alocados em espaços diferentes. Cada
grupo contará com a presença de uma facilitadora.
Objetivo do grupo:
O objetivo de cada grupo será preencher um semáforo onde serão consensuadas as seguintes
informações:
Vermelho: informações que ainda não estão disponíveis, e não podem faltar no futuro portal;
Amarelo: informações que estão disponíveis, mas precisam ser melhoradas, portanto, vão para o site
com ajustes (não vamos entrar nos detalhes dos ajustes);
Verde: informações que estão disponíveis e devem ser incluídas no futuro portal.
Como cada grupo chegará a esse consenso?
- Cada grupo será dividido em duplas ou trios, dependendo do número de participantes. Cada dupla (ou
trio) terá 15 minutos para chegar a, no máximo 03 itens (sugestões) para cada cor do semáforo. As
sugestões serão anotadas em papel;
- Em seguida, cada dupla (ou trio) se juntará a outra dupla (ou trio), e terão mais 15 minutos para
construir um novo consenso, partindo dos consensos anteriores, e com as mesmas regras sobre o limite
máximo de 03 (três) itens para cada cor do semáforo. Os resultados também serão anotados no papel;
- Essa lógica será repetida até que haja um único grupo na sala. Este único grupo terá como resultado o
consenso geral para ser colocado no semáforo. O grupo terá 15 minutos para montar o semáforo final;
- Após montar o semáforo, cada grupo elegerá três representantes. Serão então 9 pessoas, que terão
20 minutos para montar o grande semáforo com até 09 (nove) itens (sugestões) para cada cor, ou seja,
a soma dos consensos dos três grupos. Nesta etapa as facilitadoras também irão acompanhar o
processo;
- Após o intervalo, todos os participantes estarão juntos. As facilitadoras farão a leitura do semáforo.
Depois será aberto o debate e a votação geral para priorização dos itens (sugestões) do grande
semáforo.
Até mais tarde!

