ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Capacitando a liderança para decisões comunitárias mais independentes

2-Centro:
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
4- Nome (Professor Coordenador):
Décio Fonseca
7- E-mail:
Décio.fonseca@ufpe.br

3- Departamento:
Ciências Administrativas
5- Fone:
81-21268368

6-Fax:
81-21268370

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Jairo Simião Dornelas – Doutor – jairo@ufpe.br

9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
André Calábria – Calábria.c@gmail.com – Bolsista

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ X ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

[ ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:
14- Período de Execução:
Recife
Agosto/20009 – Dezembro/2010
RPA 03 – Graças e Parnamirim
15-Público Alvo:
Lideres comunitários participantes da RPA 03
16- Objetivos:
Capacitar os líderes comunitários de uma RPA da cidade do Recife em tarefas, modelos e critérios de escolha participativa
ancorados em suportes sistematizados provenientes da tecnologia da informação.
17- Parcerias:
Prefeitura da Cidade do Recife – RPA03

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
A proposta visa mostrar à comunidade mencionada, o escopo de um processo de tomada de decisão participativa,
alicerçado por instrumentos da órbita do apoio à decisão via tecnologia da informação. O intuito é trabalhar com os líderes
da RPA 03, aspectos modelares de tomada de decisão, a fim de que eles possam compreender e influir no exercício anual
de escolhas do orçamento participativo. O momento é propício, pois estão recém-iniciados os debates na RPA. A relevância
demonstra-se na possibilidade de levar técnicas modernas de decisão empresarial à alçada cidadã, valorando aspectos
objetivos e comparáveis entre si. A perspectiva de escolha nas plenárias municipais é, via de regra, carregada de
manobras, de conchavos e de imposição de uma lógica do poder e do convencimento. Não se chegará à ingenuidade de
pensar que esta prática seria banida do cenário político da RPA pela adoção de um instrumento como o proposto no
projeto. Não obstante, a adoção de um modelo traria objetividade e justeza no exame de critérios universais que
tratassem a prática com razão mais que com a emoção. O projeto visa conduzir a inserção de um representante na
comunidade para capacitá-la e fazê-la considerar também o uso do instrumento de escolha.
19- Palavras-chave (5):
Modelagem
de Apoio à decisão
Processo

Racionalidade

Instrumentalidade
decisória

S.A.D

20- Referências Bibliográficas:
Chian, C. Dornelas, J. S Monitoramento das avaliações dos programas de governo utilizando conceitos e características dos
sistemas de informações executivas. ENEGEPE 2006. Fortaleza. 2006.
Gomes et al. Tomada de decisão gerencial: enfoque multicritério. São Paulo: Atlas, 2002

