SEMINÁRIO GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO – EDIÇÃO RN
Orientações Gerais
 Consulte as apresentações do evento no endereço eletrônico da Escola de Contas do TCE-RN:
http://www.tce.rn.gov.br/EscolaContas/DownloadEscola
 Conheça os 5 passos para preencher o questionário eletrônico até o dia 15/04/2016:
1 Acesse o questionário no endereço www.tcu.gov.br/perfilgovsaude, clicando na imagem “Responda o
questionário”. Em seguida, clique no nome referente ao seu questionário e insira o código de acesso que
foi enviado por ofício.
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Preencha a primeira página com os dados demográficos, incluindo a designação de um interlocutor
para manter contato com a Equipe do TCE-RN e clique no botão “Retomar mais tarde”, na parte inferior
da página.
3 Baixe o arquivo do questionário e as orientações de preenchimento em formato pdf. A pasta com os
dois arquivos encontra-se no mesmo endereço descrito no passo 1.

4 Realize a autoavaliação utilizando o questionário impresso e os documentos de apoio. O interlocutor
deverá aprovar as respostas da autoavaliação com o Secretário de Saúde, Conselho de Saúde ou
Comissão Intergestores Bipartite, conforme o caso.
5 Acesse novamente o questionário eletrônico (ver passo 1) e preencha os itens de acordo com as
respostas aprovadas no passo 4. Para avançar no questionário, basta clicar no botão “Próximo”, na parte
inferior da página do navegador, e para concluir basta clicar no botão “Enviar”, na última página do
questionário eletrônico.
 Tire suas dúvidas:
 Consulte os instrumentos de ajuda no endereço www.tcu.gov.br/perfilgovsaude:




Orientações para avaliação dos itens de controle – documento com orientações para o correto
enquadramento na escala de resposta;
Glossário – contendo explicação sobre diversos termos;
Perguntas Frequentes - Perfil de Governança e Gestão em Saúde 2016 – conjunto de perguntas mais
comumente feitas pelos gestores;

 Entre em contato com a Equipe do TCE-RN: Anne Carvalho, Aleson Amaral e Susana Acle.



e-mail: igovsaude.tcern@gmail.com.
Telefone: 084 3642-7316.
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