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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para o desenvolvimento de mapeamento de processos da Coordenadoria de 

Unidades de Conservação - CUCO/Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 

Estado de Mato Grosso - SEMA-MT, contribuindo com a melhoria da gestão do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC no tocante à padronização 

de procedimentos, à possibilidade de se dar início à gestão de processos e, 

atendendo uma demanda latente de equipe técnica e uma demanda emergente da 

Secretaria em virtude de um novo sistema integrado de gestão ambiental a ser 

implantado, sistema este que proporcionará integração entre os vários setores da 

Secretaria. Foi realizada na sala da CUCO, uma oficina com toda a sua equipe 

técnica e seis gerentes regionais de unidades de conservação estaduais, garantindo 

uma construção participativa onde, ao longo de dois dias, foram mapeados quatro 

processos priorizados pela equipe na oficina. São eles: Criação de Unidades de 

Conservação estaduais; Análise dos processos de licenciamento ambiental no 

interior e zona de amortecimento das UCs estaduais; Conselhos Gestores e Plano 

de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental. 

 

 

 

 

Palavras chaves: mapeamento de processos, padronização de procedimentos, 

construção participativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema 
 

O tema desse trabalho é o mapeamento de quatro processos da Coordenadoria 
de Unidades de Conservação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 
Grosso.  

A padronização dos procedimentos/atividades executadas na Coordenadoria é 
uma demanda antiga da equipe, mas que nunca tinha sido realizada.  

Agora, com a oportunidade de se desenvolver um „sistema integrado de gestão 
ambiental‟ na Secretaria, onde será contratada uma empresa para realizar o 
mapeamento de processos dos diversos setores da SEMA, consideramos o 
momento ideal para adiantarmos o mapeamento de processos da CUCO, para que o 
mesmo seja um produto de sua equipe técnica. 

Entendemos que este mapeamento contribui com o fortalecimento da 
Coordenadoria e da gestão do SEUC ao padronizar os procedimentos, dando maior 
segurança nas atividades executadas pela equipe e diminuindo a possibilidade de 
alterações nos procedimentos a cada vez que um novo Coordenador de Unidades 
de Conservação assume a pasta. 

 

1.2 . Unidade de Aplicação  

A gestão das unidades de conservação estaduais do Estado de Mato Grosso é 
de responsabilidade da Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUCO. 

A CUCO pertence à Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade, 
que é subordinada à Secretaria Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT. 

A Coordenadoria possui em sua estrutura interna a Gerência de Regularização 
Fundiária, responsável pelos assuntos fundiários das unidades de conservação 
estaduais. 

Atuando diretamente na sede da SEMA em Cuiabá, a CUCO possui dezesseis 
(16) funcionários, todos concursados, sendo 13 Analista de Meio Ambiente (nível 
superior) incluindo o Coordenador da CUCO, 01 Técnico de Meio Ambiente (nível 
médio), 01 Assistente de Meio Ambiente (nível fundamental) e 01 Técnica de 
Desenvolvimento Econômico e Social.  

Além destes, a CUCO possui (24) vinte e quatro funcionários lotados diretamente 
nas unidades de conservação sendo 04 Analistas de Meio Ambiente, 01 Agente de 
Meio Ambiente e 19 Gerentes de Unidade de Conservação, dos quais apenas 04 
são concursados, os demais são comissionados. 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação-SEUC de Mato Grosso foi 
instituído antes mesmo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC (2000). O SEUC-MT foi instituído pelo Decreto nº 1.795, de 04 de 
novembro de 1997, e transformado em Lei em 14 de janeiro de 2011, pela Lei 
nº 9.502. 

O SEUC é constituído por 47 unidades de conservação, sendo 40 estaduais e 07 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural-RPPN, distribuídas nos três biomas 
(Pantanal, Cerrado e Amazônia) mato-grossenses. 

A CUCO é a responsável pela gestão das 40 UCs estaduais, sendo 12 de Uso 
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Sustentável e 28 de Proteção Integral. Nas 07 RPPNs estaduais, também de 
proteção integral, a responsabilidade da Coordenadoria é fornecer orientações 
técnicas, realizar vistorias e acompanhamento, além de realizar os procedimentos 
necessários para seus reconhecimentos. As 47 UCs totalizam 2.870.603,929 ha, 
equivalentes a 3,2% da área do Estado. 

A CUCO tem por competência propor a criação de unidades de conservação, 
além de supervisionar, coordenar e executar ações para implantação, administração, 
manutenção e de regularização fundiária das mesmas.  

Uma das demandas que tanto a coordenação como a equipe técnica da CUCO 
consideram indispensáveis para dar mais segurança e uniformidade na execução 
das atividades da Coordenadoria, principalmente para que esta uniformidade se 
mantenha quando da mudança de gestores, é o mapeamento de processos. 

Além desta demanda nata da equipe da CUCO, neste momento surge um novo 
motivo para que ocorra o mapeamento dos processos da CUCO. A Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso está executando o Projeto MT 
Sustentável - Fundo Amazônia, e uma de suas atividades é a construção de um 
sistema integrado de gestão ambiental, onde todos os setores da Secretaria estarão 
integrados no mesmo sistema; pois o sistema atual atende basicamente apenas os 
setores de licenciamento ambiental. 

A etapa inicial para se desenvolver este novo sistema é a realização do 
mapeamento de processos dos diversos setores da Secretaria.  

Diante da oportunidade, o Coordenador decidiu adiantar o mapeamento dos 
processos da Coordenadoria para que este seja construído de forma participativa 
com a equipe.  

 

1.3 . Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo Geral: 

Mapeamento de quatro processos da Coordenadoria de Unidades de Conservação. 
 
1.3.2. Objetivos específicos:  

 Promover padronização nos principais procedimentos da Coordenadoria; 

 Promover o envolvimento da equipe no mapeamento dos processos; 

 Subsidiar a criação do novo sistema integrado de gestão ambiental da 
Secretaria. 

 
 
 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

A intenção da coordenação era realizar a oficina com todos os técnicos da CUCO 
e todos os gerentes regionais das UCs estaduais, mas, depois de várias tentativas, 
por questões de insuficiência de recursos financeiros não foi possível realizar a 
oficina com todos os gerentes regionais das UCs estaduais. Ficou então definido 
como representantes dos mesmos, também por questões de economicidade, os seis 
gerentes que residem em Cuiabá, gerentes das seguintes UCs: Monumento Natural 
Morro de Santo Antônio, APA Chapada dos Guimarães, Parque Estadual Águas do 



 
 

8 
 

Cuiabá e de três Parques Estaduais (urbanos de Cuiabá), sendo o PE Mãe 
Bonifácia, PE Massairo Okamura e PE Zé Bolo Flô. 

Para se realizar o primeiro mapeamento de processos da Coordenadoria de 
Unidades de Conservação, contamos com a presença de toda a equipe da CUCO e 
seis gerentes de unidades de conservação estaduais em uma oficina realizada 
durante os dias 02 e 03 de julho de 2015, na sala da Coordenadoria na sede da 
SEMA em Cuiabá-MT. 

Os trabalhos foram realizados nas seguintes etapas: 
 
 
2.1. Levantamento dos processos:  
Antes da oficina fizemos uma listagem de processos da Coordenadoria com a 

colaboração de alguns colegas e esta lista foi levada à apreciação da equipe durante 
a oficina, que contribuiu com a identificação de outros processos. 

Nesta etapa foi levada em consideração a importância de se registrar a opinião de 
todos, onde pessoas com atribuições distintas, seja da área finalística (técnica) como 
da área meio (administrativa), ao relacionar os processos que julgaram fazer parte 
de seu trabalho diário, puderam visualizar a importância do esforço de todos da 
equipe no alcance dos mesmos resultados. 

Mesmo entendendo que alguns itens elencados não se tratavam de processo, a 
facilitação optou por não descartar as contribuições da equipe. 

Para esta etapa foi utilizado o data show para melhor visualização de todos. 
 
 
2.2. Priorização dos processos levantados: 
Todos os processos identificados foram digitados e fixados em um mural para 

facilitar a visualização. Cada membro da equipe recebeu cinco etiquetas para 
registrar seus votos colando-as nos processos que considerasse mais urgentes de 
serem mapeados durante a oficina. 

 
 

 
Figura 1: Votação para priorização dos Processos 
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Figura 2: Votação para priorização dos Processos 

 
Encerrada a votação fez-se a apuração dos votos para identificar, entre os mais 

votados, os processos a serem priorizados durante a oficina. 
 
 
2.3. Mapeamento dos processos priorizados: 
Esta etapa iniciou com a apresentação da Matriz SIPOC e o significado de 

Processo, Fornecedores, Insumos, Objetivos do Processo, Produtos e Clientes, e 
como exemplo prático foi utilizada a matriz do processo “Distribuição de Hóspedes” 
da ACADEBIO, construído durante o quarto módulo do Curso de Formação em 
Gestão para Resultados do ICMBio.  

Na sequência, após apresentar a definição de mapeamento de processo, foi 
apresentado como exemplo o fluxograma do processo de “Distribuição de 
Hóspedes” da ACADEBIO também construído durante quarto módulo do Curso de 
Formação em Gestão para Resultados do ICMBio. 

Definimos usar o programa Visio para realizar os mapeamentos dos processos da 
CUCO, pois ao consultarmos antecipadamente a equipe que coordena o Projeto MT 
Sustentável na SEMA, nos foi informado que este seria o programa mais compatível 
com a linguagem que será usada para a construção do novo sistema integrado de 
gestão ambiental da Secretaria. 

Como o processo mais votado durante a etapa de priorização foi “Criação de 
UCs Estaduais”, este foi escolhido para ser feito em conjunto com todos os 
participantes da oficina, como treinamento para um entendimento prático da 
dinâmica de mapeamento de processos.  

Para realizar esta etapa foi utilizado um data show para melhor visualização de 
todos os participantes. 

A última etapa da oficina constituiu na divisão da equipe em três grupos que 
trabalharam os outros três processos priorizados. A divisão foi feita considerando 
sempre que possível a afinidade do técnico com o tema a ser trabalhado, assim 
como ocorre no dia à dia dos trabalhos da CUCO. Cabe ressaltar que os gerentes 
das UCs fizeram parte do grupo “Conselhos Gestores”, já que eles são os 
presidentes dos conselhos gestores e responsáveis pela criação e o funcionamento 
dos mesmos em suas respectivas UC. 

Os grupos ficaram assim divididos: 
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_ Análise dos processos de licenciamento ambiental no interior e zona de 
amortecimento das UCs estaduais. 

_ Marise  
_ Kátia 
_ Francisval 
_ Nicola 

 

 
Figura 3: Grupo de licenciamento ambiental 
 

Este grupo por possuir apenas quatro integrantes trabalhou diretamente em 
computador. 

 
 
_ Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental 

_ Simoni 
_ Jussara 
_ Milena 
_ Elder 

 

 
Figura 4: Grupo de aplicação dos recursos de compensação ambiental 

 
Este grupo por possuir apenas quatro integrantes trabalhou diretamente em 

computador. 
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_ Conselhos Gestores 

_ Lenir  
_ Paula 
_ Eliani Pena 
_ Nelson 
_ Celso 
_ Fernando 
_ Lairson 
_ Maurílio 

 

 
Figura 5: Grupo de criação de Conselho Gestor 

 
Este grupo por possuir um número maior de participantes, utilizou o Datashow 

para realizar os trabalhos e facilitar a visualização de seus participantes. 
Ao trabalhar o tema, o grupo identificou o processo “Conselho Gestor” como um 

macroprocesso que foi dividido em dois processos: “Criação de Conselho Gestor” e 
“Funcionamento de Conselho Gestor”. Apenas o primeiro processo foi mapeado 
nesta oficina ficando o segundo para ser mapeado posteriormente. 

Cada grupo construiu a matriz e o fluxograma de seu processo e, ao final dos 
trabalhos em grupo, todos se reuniram em plenária para contribuições e validação 
dos produtos que foram apresentados pelos grupos. 

As listas de presença da oficina estão em anexo (ANEXO 01). 
 
 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

Campos e Lima (2012; apud Hammer e Champy, 1994), caracterizam processo 
como um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de 
produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. 

Lima, citando Harrington (1993), define processo como qualquer atividade que 
recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um 
cliente interno ou externo. 

As entradas (input), também conhecidas como “insumos”, foram definidas por 
Cabral (2015) como matérias-primas, peças, componentes, serviços e informações 
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necessárias a um processo, visando a transformação em produtos. Os que fornecem 
os insumos são os “fornecedores”, que podem ser internos ou externos à unidade. 

Ainda segundo Cabral (2015), as saídas (output), também conhecidas como 
“produtos”, são os resultados das atividades do processo. Podem ser produtos 
físicos, serviços, informações, ou uma combinação destes. E os destinatários destes 
produtos são os “clientes”, internos ou externos à organização. 

Segundo Silva e Santana (2013; apud Leal et al, 2005, apud Volpato, 2011) 
mapear processos significa identificar, documentar, analisar e desenvolver um 
processo de melhoria. É a representação visual dos processos de trabalho 
mostrando como inputs, outputs e tarefas estão ligadas entre si, proporcionando um 
novo pensamento de como o trabalho é realizado. 

Para Oliveira (2009), fluxograma é uma técnica de representação gráfica que se 
utiliza de símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara e 
precisa do fluxo ou sequência de um processo. 

 
 
 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 

 

 Na primeira etapa do trabalho, os Processos identificados pela equipe foram: 
1. Análise dos processos de licenciamento ambiental no interior e zona de 

amortecimento das UCs estaduais. 
2. Compensação Ambiental por Significativo Impacto Ambiental 
3. Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental 
4. Planos de Manejo das UCs estaduais  
5. Criação de UCs estaduais. 
6. Licença de pesquisa científica em UCs estaduais  
7. Assentimento de Pesquisa Mineral em UCs estaduais 
8. Autorização de Uso das UCs Estaduais  
9. Reconhecimento de RPPNs 
10. Cadastro de Unidades de Conservação municipais e estaduais 
11. Cálculo dos índices do ICMS Ecológico 
12. Conselhos Gestores 
13. Vistorias nas UCs estaduais 
14. Fiscalização e monitoramento das UCs estaduais 
15. Monitoramento das ações das Gerências Regionais 
16. Repasse e recebimento de bens e equipamentos para as Gerências 

Regionais 
17. Estabelecimento de Parcerias 
18. Emissão de Certidão de Localização de propriedade rural em UC 
19. Compensação de Reserva Legal 
20. Autorização para reforma e limpeza de pastagem no interior de UCs 

estaduais 
21. Autorização para reforma de benfeitorias de imóvel rural no interior de UCs 

estaduais 
22. Autorização para realizar georreferenciamento em propriedades rurais no 

interior de UCs estaduais 
23. Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em UCs estaduais 
24. Recebimento e distribuição interna de processos. 
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25. Arquivamento de processos 
26. Recebimento e distribuição externa de processos  
27. Solicitação de processos 
28. Termo de Cessão de Uso 
29. Concessão, Permissão e Autorização para exploração de bens e serviços 

em UCs 
30. Consultas diversas sobre UCs estaduais 
31. Difusão de informações das UCs estaduais 
32. Implantação de infraestrutura das UCs estaduais 
33. Contratação e gestão do contrato de serviços terceirizados nas UCs 

estaduais 
34. Elaboração e acompanhamento do PPA e PTA 
35. Solicitação e prestação de contas de diárias (GV e ARPA) 
36. Recepção de novos gerentes 
37. Capacitação dos gerentes regionais da UCs estaduais 

 
O resultado da votação da priorização de processos gerou a seguinte 

classificação: 
8 votos – Criação de UCs estaduais 
6 votos – Licenciamento Ambiental em ZAs e interior de UCs  
6 votos - Conselhos Gestores 
5 votos – Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental 
5 votos - Compensação Ambiental por Significativo Impacto Ambiental 
4 votos – Plano de Manejo e Implantação de infraestrutura 
3 votos – Gestão gerentes, Repasse de bens para gerências, Serviços 

terceirizados e Capacitação de Gerentes 
2 votos – Cálculo do ICMS Ecológico, Fiscalização, Parcerias, Compensação de 

Reserva Legal 
1 voto – Monitoramento das UCs, Autorização para uso das UCs, 

Reconhecimento de RPPNs, Certidão de localização, Plano de prevenção e 
Combate a Incêndios. 

Os demais não obtiveram votos. 
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Figura 6: Painel com a priorização dos processos 

 
 
 Os processos escolhidos para serem mapeados na oficina, foram os quatro que 

receberam mais votos durante a etapa de priorização de processos. São eles: 
1.  Criação de Unidade de Conservação estadual; 
2.  Análise dos processos de licenciamento ambiental no interior e zona de 

amortecimento das UCs estaduais; 
3.  Conselhos Gestores; 
4.  Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental. 

 
 

Matriz do processo “Criação de Unidade de Conservação Estadual” 
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Fluxograma do processo “Criação de Unidade de Conservação Estadual” 
 

 
 
 
 
Matriz do processo “Análise dos processos de licenciamento ambiental no interior e 
zona de amortecimento das UCs estaduais” 
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Fluxograma do processo “Análise dos processos de licenciamento ambiental no 
interior e zona de amortecimento das UCs estaduais” 

 
 
 
 
Matriz do processo “Conselhos Gestores” 
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Fluxograma do processo “Conselhos Gestores” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz do processo “Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental” 
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Fluxograma do processo “Plano de Aplicação dos Recursos de Compensação 
Ambiental” 
 

 
 
 

Em que pese a vontade da equipe da CUCO de “padronizar procedimentos” para 
dar maior segurança à equipe no desenvolver das tarefas diárias e, principalmente 
para evitar mudanças de condução destas tarefa a cada vez que muda o gestor, a 
equipe nunca tinha parado suas atribuições diárias para juntos construírem o 
mapeamento dos processos da Coordenadoria, nem a expressão “mapeamento de 
processos” era conhecida por todos. 

Como a equipe tem um perfil extremamente técnico, alguns demoraram a 
interagir, talvez por considerarem que o mapeamento seria um trabalho que deveria 
ser executado pela área administrativa. 

No final dos dois dias de oficina a equipe entendeu que realmente este 
mapeamento deve ser feito por quem executa os processos.  

Ficou acordado com todos que um dia por semana a equipe se concentrará para 
continuar com esta dinâmica até concluir os mapeamentos de todos os processos da 
CUCO, ao longo dos próximos dois meses. 

Ao final da oficina o coordenador sugeriu que façamos ainda este ano, uma 
“revisão” dos mapeamentos, dando início à gestão de processos, e esta segunda 
etapa ficou previamente marcada para novembro de 2015. 

 
 
4.1- Análises do processo de intervenção 
 
Para a realização deste trabalho, vários desafios foram enfrentados. 
O maior de todos foi o fato da facilitadora não ser experiente no tema. A primeira 

vez que teve contato com o assunto foi nas aulas do Curso Ciclo de Formação em 
Gestão para Resultados. 

A necessidade de reformular o planejamento que a princípio, por determinação do 
Coordenador da CUCO, a oficina era para contar também com a participação de 
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todos os gerentes de UCs estaduais. O tempo gasto com a programação da viagem 
de todos e a espera pela viabilização financeira, paralisou o andamento do trabalho, 
atrasando a realização da oficina, tanto que tivemos que reformular a proposta, que 
por questões de logística, definimos a participação de apenas gerentes de unidades 
mais próximas da sede da Secretaria. 

Um grande desafio foi a mudança do tema deste trabalho. A ideia inicial era fazer 
um novo „planejamento estratégico da CUCO‟, elaborado pela equipe técnica atual, 
onde 37,5% da equipe é composta de novos funcionários que não participaram do 
planejamento que havia sido realizado em 2009. Esse se refere não somente ao 
planejamento da CUCO mas também a todas as UCs estaduais. Na ocasião foi 
realizada uma oficina de quatro dias, mas não conseguiram concluir o planejamento, 
mesmo contando com facilitação especializada contratada para isto. Por ter 
vivenciado a experiência anterior, onde o planejamento foi amplamente discutido, o 
Coordenador não aceitou a ideia de se iniciar um novo planejamento. Tentou-se 
então, organizar uma revisão do planejamento de 2009, mas os documentos 
encontrados nos arquivos da Coordenadoria foram insuficientes para se entender 
algumas partes do planejamento anterior. E, em consulta prévia a alguns técnicos 
que participaram do planejamento de 2009, os mesmos não puderam esclarecer as 
dúvidas, por não recordarem. Entendendo que este assunto poderia não ter um bom 
resultado neste momento, decidiu-se mudar o tema do trabalho.  

O tema “mapeamento de processos” foi então pensado por vários motivos, tais 
como: atender uma necessidade da Coordenadoria em padronização; atender a 
demanda da Secretaria para subsidiar a construção do novo sistema integrado de 
gestão ambiental e atender tanto uma vontade da equipe técnica como do gestor da 
pasta em padronizar os procedimentos/atividades executadas pela CUCO.  

Esta mudança de tema acabou por necessitar de todo um novo planejamento 
para a realização do trabalho. 

Em que pese a equipe técnica ser composta, na maior parte, por pessoas com 
perfil altamente técnico, a praticidade às vezes chega a atropelar os procedimentos 
podendo limitar a contribuição de todos da equipe em uma construção participativa. 
Nesta oficina, após algumas intervenções da facilitação, todos foram ouvidos e 
respeitaram as opiniões diversas até chegarem a uma decisão comum, o que foi um 
exercício prático muito bom de trabalho em equipe, demonstrando um ótimo 
resultado. 

A facilitação tanto dos colegas de trabalho quanto do chefe imediato, foi 
desafiador, mas em nenhum momento a facilitadora teve dificuldades com a 
condução dos trabalhos, que transcorreu de forma tranquila. 

O fato de ser facilitadora e também integrante da equipe técnica que trabalha com 
os tópicos abordados, foi ao mesmo tempo um ponto positivo que facilitou a 
condução dos trabalhos pelo fato de conhecer o assunto, e por outro lado um pouco 
difícil por não poder manifestar a opinião própria. Mas considerei muito positivo, pois 
me permitiu trabalhar com ideias divergentes das minhas e, apesar de às vezes 
utilizar a técnica de lançar uma pergunta que pudesse mostrar mais uma opção (a 
minha) para o assunto, não tive dificuldades em aceitar a decisão da equipe, mesmo 
quando divergente da minha opinião.  
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5. CONCLUSÃO 

 
 Consideramos esta experiência como positiva do ponto de vista da integração da 

equipe na gestão do SEUC, pois muitas vezes o técnico se dedica a um número 
limitado de atribuições que acaba se perdendo do contexto global que envolve a 
gestão. E, neste trabalho onde toda a equipe acaba participando da construção do 
mapeamento de cada processo da Coordenadoria, passam a enxergar melhor o. 

A sinalização de compromisso com a continuidade dos trabalhos para finalizar 
todos os mapeamentos de processos da CUCO mesmo após a oficina, demonstra 
que tanto gestor como equipe técnica estão comprometidos com a melhoria da 
gestão. 

A decisão do Coordenador de fazer a revisão/melhoria dos processos no final do 
ano, iniciando a gestão dos processos da CUCO, sinaliza uma perspectiva de que a 
gestão do SEUC estará cada vez mais dedicada à melhoria no alcance de 
resultados. 

O mapeamento de processos da Coordenadoria contribuirá com a construção do 
novo sistema integrado de gestão ambiental da Secretaria, possibilitando aos 
desenvolvedores do novo sistema ter uma visão.das nossas atividades e em quais 
pontos nos conectamos com os demais setores da Secretaria. 
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ANEXO 01 
Listas de Presença da Oficina de Mapeamento de Processos da CUCO 
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