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INTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO 

“FORMULÁRIO SOLUÇÕES/PROVIDÊNCIAS PARA AS OPORTUNIDADES DE MELHORIA” 

 

Para cada achado de auditoria (que é uma oportunidade de melhoria), foram elaboradas as seguintes perguntas que devem ser respondidas conforme 

as seguintes orientações: 

a) Melhoria já foi realizada (ou não é mais considerado um problema)? Neste campo deve-se marcar a opção “Sim” ou “Não”. É possível que, 

entre a fase de auditoria e a fase de discussão, a melhoria já tenha sido realizada. Também é possível que, após discussão e reflexão, os 

estudantes mudem de opinião, não considerando mais certo achado como um problema.  

 

b) Descreva uma possível solução/providência. Neste campo os estudantes devem descrever qual é a solução/providência elaborada para o 

achado de auditoria. Deve ser uma descrição clara e objetiva. 

 

c) Demanda recurso financeiro? Neste campo deve-se marcar a opção “Sim” ou “Não”, caso a solução proposta envolva recursos financeiros 

diretamente do caixa da escola. É importante durante a discussão buscar, ao máximo, soluções de baixo ou sem custo financeiro. 

 

d) Envolve participação de outro órgão/entidade além da escola? Qual seria? Neste campo deve-se selecionar a opção “Não envolve” caso a 

proposta de solução/providência possa ser desenvolvida exclusivamente pela escola. Entretanto, caso a escola necessite do envolvimento de 

outro órgão ou entidade para resolver o problema, deve-se apontar entre as opções qual seria o órgão/entidade (PRODABEL, SUDECAP, 

BHTRANS, SLU, SMED, OUTROS). Exemplo: caso haja problemas nas sinalizações do entorno da escola, como uma faixa de pedestre com a 

pintura ruim ou uma placa de trânsito danificada, a escola necessitará acionar a BHTRANS.   

 

e) Qual prazo estimado para a efetivação da solução/providência? Neste campo deve-se selecionar um dos prazos pré-determinados de 05, 30, 

60 ou 120 dias, conforme a necessidade da solução elaborada. 
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Exemplos hipotéticos: 

 

 


