
Encaminhamentos

Detalhamento dos encaminhamentos 

Pautar projetos para a SESA, realizado entre áreas da ESP 
e SESA. 



Fluxo de criação de novos projetos mapeado e validado no 
comitê de Governança.



Sub-processo de captação de recurso não mapeado. 



Oportunidade: ESP executa projetos com a Funcap. 
Poderíamos explorar potenciais parcerias com a FUNCAP, 
bem como outras instituiç!oes de fomento através de seus 
editais para a excução de projetos. 



Na revisão do PPA em 2021, novas entregas foram 
incluídas em outros programas. na previsão de parcerias 
com outras secretarias: Secitece, Seplag, Sedet... (DITEC)



Não há ações previstas no PE institucional (plano de ação 
DIAFI) contemplando a captação e recursos. 

Marcus Rodrigues

Planejamento e Execução 
comprometidos (CAUSA 
INSTABILIDADE 
FINANCEIRA)

paulo amoreira

GUT - 80

INTELIGÊNCIA  | 5 

Fluxo de Recursos 
Financeiros da ESP 
instável

paulo amoreira

DESEN. EDUCACIONAL  | 1 

GUT - 125

Repasse financeiro é 
menor que o orçamento 
previsto.

paulo amoreira

PESQUISA  | 2 

GUT - 125

Não cumprimento da lei 
de criação da escola que 
garante os devidos 
recursos financeiros

paulo amoreira

GOVERNANÇA E GESTÃO  | 4

GUT - 125

Processo de Captação de Recursos INEXISTENTE |  580
Processo de captação de 
Recursos é insuficiente

paulo amoreira

INOVAÇÃO / TECNOLOGIA | 6

GUT - 125

Dependência da Captação 
de Recursos  da 

Superintendência
Fragilidade Política da ESP

Inexistência de Padronização 
de Fluxos de Processos da 

ESP.

Instabilidade da autonomia 
financeira da ESP

INSTABILIDADE DE 
FINANCEIRA

INFLUÊNCIA DE INTERESSES 
POLÍTICOS

Ampliar ações destinadas à captação

de recursos para administrção,

manutenção e desenvolvimento


da ESP/CE
S1

SUPERINTENDENTE

MACROPROCESSO

Captação de Recursos

B

ADINS FELICILAB

Captação de recursos para projetos extra-ESP (parcerias 
com outras secretarias
 Oficinas de Design com SES
 Plataformas para o Concurso Município Inovador 

(Programa Cuidar Melhor
 Participa Ceará



Estratégias de sustentabilidade dos nossos produtos - 
entregas previstas nos novos projetos
 Plataforma de relacionamento do SU
 Custeio das ações do NI
 Custeio das ações do FeliciLa
 Novo Sistema de Seleções

Gabriela Marques

Legenda

Cenários mapeados A fazer

Fazendo

Feito

Resolução

extra institucional

Relação

com a Residência

https://www.figma.com/file/ZESMisdYgtWoG8NjhL5MC3/Modelo-de-Governan%C3%A7a-Colaborativa---FeliciLab?node-id=0%3A1&fuid=989616417786171878
https://www.figma.com/file/17Pe21H4iKHG4KgVq8OBQM/Metodologia-de-trabalho-Felicilab
https://mapa.sus.ce.gov.br/projeto/19/
https://docs.google.com/document/d/1_hBDjF4ui98qZVQqfqddRCy5OQU-mvKLRSuFt4Zv48c/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1WxKyPicVx-QlAChurYadwcRS1d5SFbZ2o_hEsgXoMyg/edit?usp=drive_web&ouid=101288522728211369886
https://docs.google.com/presentation/d/1NYGET1N6qwvAQU8W-H7wYbt1V3VnjfXlzKXpNBB6a8A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vEuhF9nPYZNhRj6zqGC-PG2ZgSf_Rw0MvHpSMrC5erU/edit
https://docs.google.com/document/d/1lMaUfefmdpILAnf8b3pLVEpl57VKsO0upwvb4NfGhyQ/edit
https://www.esp.ce.gov.br/2022/03/04/esp-ce-e-idesco-apresentam-rede-de-inovacao-aberta-em-reuniao-do-cointec/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyA9utnlhSxKQUHdsT0Bd_Du6c-vSNknA
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20211209/do20211209p02.pdf
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20211126/do20211126p03.pdf
https://www.saude.ce.gov.br/2021/10/07/esp-ce-nutec-uece-urca-e-uva-promovem-a-1a-semana-da-inovacao-do-ceara-com-programacao-on-line-e-gratuita/
http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20210623/do20210623p02.pdf
https://sus.ce.gov.br/felicilab/felicilab-esp-apresenta-iniciativa-no-25o-concurso-de-inovacao-da-enap/
https://www.youtube.com/watch?v=01FLR5km26I
https://sus.ce.gov.br/felicilab/
https://sus.ce.gov.br/felicilab/
https://sus.ce.gov.br/elmo/
https://ppp.esp.ce.gov.br/
https://sus.ce.gov.br/felicilab/
https://cisec.esp.ce.gov.br/
https://docs.google.com/presentation/d/10E6J7Bwr05e6Z582MH0gskbPcqGRY7gW/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1J2tt5AlwXRbYrLqt4zP2lg4aHoG0wYQ08RxDS6uOUuE/edit#slide=id.gc6f8954bc_0_53
https://www.figma.com/file/ZESMisdYgtWoG8NjhL5MC3/Modelo-de-Governan%C3%A7a-Colaborativa---FeliciLab
https://drive.google.com/drive/folders/1PHFnP1RDjfO8bGKx_BZEdnuHZgqEgzcX
https://docs.google.com/presentation/d/1jrMhGMXnwKYDZehawCr_ZKHAml2Pd0bFCgMrm0BpXHo/edit#slide=id.g132b3054496_0_146
https://i.sus.ce.gov.br/
https://sus.ce.gov.br/
https://www.figma.com/file/5FFxEuc7eI7tQlfSc7xYQ7/Fluxo-de-Produtos?fuid=989616417786171878
https://app.zenhub.com/workspaces/integraes-de-produtos-622f81f2eaf7c70010bd1495/board
https://www.figma.com/file/H71XSADv7Sh7DhPtT0Cd8P/Projeto-iSUS?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/ZESMisdYgtWoG8NjhL5MC3/Modelo-de-Governan%C3%A7a-Colaborativa---FeliciLab?node-id=0%3A1&fuid=989616417786171878
https://www.figma.com/file/5FFxEuc7eI7tQlfSc7xYQ7/Fluxo-de-Produtos
https://app.zenhub.com/workspaces/integraes-de-produtos-622f81f2eaf7c70010bd1495/board
https://sus.ce.gov.br/felicilab/category/treinamentos/
https://metabase.esp.ce.gov.br/public/dashboard/5625fd38-bd17-4638-8545-993adfb01824?m%25C3%25B3dulos_tem%25C3%25A1ticos=&data_in%25C3%25ADcio=2021-01-01&data_fim=2022-05-31
https://sus.ce.gov.br/felicilab/onboarding/
https://metabase.esp.ce.gov.br/public/dashboard/2bc6bfe9-37b8-4879-84ef-12cb25fab50e?profiss%25C3%25A3o=
https://mapa.sus.ce.gov.br/projeto/24/

