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O Termo de Parceria nº 001/2015/ANA

O Termo de Parceria foi celebrado em 1º/07/2015 entre a ANA e a ADESE,
visando à execução de projeto de apoio às ações do CBH PPA por meio do
alcance de metas, pela ADESE.

 O Programa de Trabalho estabelece as metas, mensuradas por meio de
indicadores de desempenho, a serem alcançadas pela ADESE.

 Os indicadores estabelecidos no TP nº 001/2015/ANA são cinco, a saber:

 INDICADOR 1 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS;

 INDICADOR 2 – RECONHECIMENTO SOCIAL;

 INDICADOR 3 – GERENCIAMENTO INTERNO;

 INDICADOR 4 – COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, item B;

 INDICADOR 5 – REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH PPA



Avaliação da ADESE será realizada pelos membros da CBH PPA

METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será realizada, por meio de questionário, a ser disponibilizado por meio eletrônico,
na plataforma DATASUS;

 Participarão da avaliação os membros do Comitê titulares e os suplentes que exerceram a
titularidade em 2019.

 O questionário propõe coletar informações quali-quantitativas (indagações objetivas e questões
abertas), considerando as seguintes premissas:

 capacidade de exercer com eficácia funções de Centro de Apoio do Comitê;

 rapidez e eficiência no atendimento às consultas técnicas e ao Regimento Interno do Comitê;

 grau de confiança na equipe quanto a objetividade, eficiência nos procedimentos;

 facilidade de comunicação entre a ADESE e os membros do Comitê; e

 rapidez e clareza na divulgação de informações sobre a Bacia do PPA e as ações do Comitê.



Avaliação da ADESE realizada pelos membros da CBH PPA

INDICADOR 2 – RECONHECIMENTO SOCIAL

Critério de Avaliação 2.1 – Avaliação pelos membros do Comitê

• Objetiva verificar o reconhecimento pelos membros do Comitê das ações da ADESE,
por intermédio de um questionário.

INDICADOR 4 – COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Critério de Avaliação 4.2 – Jornal eletrônico bimestral 

• Objetiva avaliar o item(B) o conteúdo do jornal anualmente junto aos membros do 
CBH.



Avaliação da ADESE realizada pelos membros do CBH PPA

 Quantitativo de questões: 23, sendo: 

 a) identificação do avaliador (nominalmente opcional)

 B) questões objetivas: 11

 c) questões qualitativas: 3

 Tempo para preenchimento: cerca de 15 minutos;

 Prazo para preenchimento do questionário: 25 dias;

 Para garantir a representatividade na avaliação: 60% dos membros do CBH PPA 
deverão responder o questionário.
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