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GESTÃO POR PROCESSOS
Toda organização desenvolve inúmeras atividades que levam à produção de resultados na forma de produtos (bens ou serviços). O conjunto
dessas atividades, devido à sua natureza e aos resultados gerados, pode
ser enquadrado na forma de processos organizacionais que, de forma
integrada, trabalham no sentido de promover a consecução dos objetivos principais da organização, diretamente relacionados à sua missão.
A Gestão por Processos Organizacionais significa que os processos da
instituição estão sendo monitorados, avaliados e revisados, com foco na
melhoria contínua e no alcance dos objetivos da organização.
Processo organizacional é um conjunto de atividades logicamente inter-relacionadas, que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e
informações e, quando executadas, transformam entradas em saídas,
agregam valor e produzem resultados, repetidas vezes.

iphan

Esse conceito traz a ideia de processo como fluxo de trabalho - com
insumos e produtos/serviços claramente definidos e atividades que seguem uma sequência lógica e que dependem umas das outras numa
sucessão clara – denotando que os processos têm início, meio e fim bem
determinados, visto que são cíclicos e geram resultados para os clientes
internos e externos.
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COORDENAÇÃO TÉCNICA DO ESCRITÓRIO
DE PROCESSOS/CTEP
Instituída pela Portaria n° 227, de 30 de abril de 2014, publicada na
página 16, Seção 1 do Diário Oficial da União, de 8 de maio de 2014, a
Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP, unidade organizacional responsável pelo assessoramento, acompanhamento e monitoramento da gestão por processos no IPHAN, está vinculada à Assessoria
de Modernização Administrativa do Departamento de Planejamento e
Administração - DPA. Este, por sua vez, constitui a unidade responsável
pelo planejamento, coordenação e supervisão da execução de atividades relativas à organização e modernização administrativa, no âmbito
do IPHAN, conforme Art. 16, inciso IX do Decreto n° 6.844, de 07 de
maio de 2009.
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MISSÃO
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Promover, coordenar e suportar os esforços de melhoria de performance da organização por meio da orientação quanto aos benefícios
a serem continuamente perseguidos pela gestão por processos.

VISÃO
Ser legitimada como agente efetivo na gestão por processos no
IPHAN, através do suporte à melhoria contínua dos processos relevantes ao cumprimento da estratégia organizacional e das metas de
desempenho definidas.

Competências
I.

Prover governança das iniciativas de gestão por processos.

II. Promover a cultura de gestão por processos e melhoria contínua
no IPHAN.
III. Disseminar e manter metodologia e padrões para gestão por processos no IPHAN, de acordo com definições estratégicas e maturidade organizacional em gestão de processos.
IV. Zelar pelo cumprimento da metodologia de gestão por processos
estabelecida para o IPHAN.
V. Estabelecer padrões, procedimentos, normas e metodologias necessárias à gestão por processos de negócio no IPHAN.
VI. Prover suporte técnico e metodológico às áreas de negócios, facilitadores, executores e gestores de processos.
VII. Buscar capacitação dos interessados e envolvidos em melhores
práticas de gestão de processos e métodos e padrões do Escritório
de Processos.
VIII. Realizar as iniciativas de melhoria de processos nas áreas de negócio.
IX. Apoiar as áreas de negócio na medição e evolução de seus processos.

XI. Buscar a maximização do resultado das iniciativas de melhoria de
processos e o constante alinhamento com os objetivos estratégicos do Instituto.

iphan

X. Buscar a integração entre as iniciativas de melhoria de processos
dispersas nas áreas do Instituto.
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XII. Realizar verificação técnica dos fluxogramas no repositório de
processos de acordo com padrão de trabalho e semântica para
representação dos processos.
XIII. Publicar e divulgar os resultados das iniciativas de melhoria de
processos no espaço intranet do Escritório de Processos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O modelo de execução para as iniciativas de gestão por processos no
IPHAN conta com o suporte e serviços da CTEP e com a representação
distribuída do Facilitador de processos (ver anexo II), designado para
cada área em que as iniciativas de gestão por processos estejam sendo
executadas.
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Os serviços da CTEP podem ser solicitados (ver anexo I) pelas áreas que
possuem interesse em ações de gestão por processos ou pelas áreas em
que já existem iniciativas de melhoria de processos em curso e que necessitem de suporte para conclusão dessas iniciativas.
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS
A Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP é um provedor
de serviços voltados à governança e promoção da cultura de gestão por
processos no IPHAN. Neste catálogo são representados todos os serviços
oferecidos pela CTEP a gestores, facilitadores e executores de processos.
OBJETIVO DESTE MATERIAL
Dispor sobre as respectivas competências e atribuições relacionadas à
Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP no que tange às
atividades de gestão por processos no IPHAN.
A figura a seguir ilustra a sequência de desdobramento dos produtos
que retrata a dependência e influência entre as informações nas quais o
catálogo de serviços apresenta-se como consequência das expectativas
dos stakeholders1 e da cadeia de valor da CTEP.

Expectativas dos
stakeholders

Cadeia de Valor
Agregado do
Escritório de Processos

Catálogo de Serviços
do
Escritório de Processos

Figura 1: Encadeamento dos produtos para a definição de serviços da CTEP

Stakeholder: aqui considerado como o núcleo essencial para que a gestão estratégica possa se desenvolver e ser
colocada em prática, com o objetivo de ter suas expectativas atendidas. O sucesso da implantação da gestão por
processos depende diretamente desses atores: patrocinadores, gestores dos processos, facilitadores e executores
dos processos.

1

iphan

A partir desse entendimento é desenvolvida a cadeia de valor da CTEP,
que é a definição dos processos a serem executados pela mesma, representando “o que” será feito. Finalmente, de posse dessa definição, são
identificados quais os resultados de cada processo da cadeia de valor,
que tem por objetivo atender às expectativas dos stakeholders, representando os serviços da Coordenação Técnica do Escritório de Processos.
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A declaração formal dos serviços da CTEP é importante para o alinhamento de expectativas com as áreas de negócio e para a percepção interna de
seus integrantes, apoiando a preparação para a execução de suas atividades. A partir deste catálogo de serviços, todos os envolvidos e interessados em adotar a gestão por processos podem identificar com clareza de
que forma a CTEP se posiciona no IPHAN e qual sua utilidade no apoio à
execução das iniciativas de gestão por processos em cada área.
Os serviços oferecidos poderão ser alterados e atualizados, conforme
as necessidades e diretrizes estratégicas do IPHAN e à medida que a
maturidade em gestão por processos organizacionais for evoluindo no
Instituto.
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A demanda por serviços da CTEP será realizada via formulário (ver anexo
I) que poderá ser enviado, eletronicamente, para o endereço escritorio.
processos@iphan.gov.br ou diretamente entregue no Escritório de
Processos. A partir do recebimento da solicitação de serviço, o Gestor
da CTEP, com base na escala de priorização definida e na quantidade de
demandas em atendimento, encaminhará a solicitação ao executor da
atividade no Escritório (vide tabela de detalhamento de serviços).
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O responsável pela demanda terá seu pedido atendido no prazo previsto
no detalhamento dos serviços executados pela CTEP. Esse prazo se inicia a partir do momento em que o executor começa o atendimento da
demanda recebida e de acordo com a fila de tarefas que possui sob sua
responsabilidade. Possíveis repactuações de prazo podem ocorrer caso
os dados da solicitação não estejam completos.
Para embasar o entendimento dos serviços prestados pela CTEP, eles
foram distribuídos em cinco categorias de serviços, que abrangem as
situações previstas para o Escritório. Essas categorias são:

Gestão de processos
Categoria que engloba os serviços relativos à execução de iniciativas de
gestão por processos visando à obtenção de resultados almejados. Os
serviços deste grupo serão executados prioritariamente pela CTEP, conforme definição de modelo de funcionamento centralizado e executivo
do Escritório.

consultoria e garantia da qualidade
Categoria que concentra os serviços de suporte metodológico e de
melhores práticas para áreas de serviços ou de negócio que esteja executando alguma iniciativa de gestão por processos.

Gerenciamento do repositório de processos
Categoria que reúne os serviços de gestão do repositório de processos,
compreendidos pela atualização e publicação de processos/diagramas.

capacitação em gestão de processos
Categoria dos serviços de treinamento, capacitação e transferência de
conhecimento em gestão por processos.

Administração técnica e suporte
Categoria dos serviços relacionados ao suporte técnico aos usuários da
ferramenta de gestão por processos.

Produto/serviço

O ícone ao lado representa no diagrama a seguir os produtos/
serviços gerados pelos processos da CTEP para seus clientes.

Responsável

O ícone ao lado representa o perfil do principal responsável
pela execução do serviço (ou grupo de serviços) no Escritório.

IPHAN

A seguir apresentamos o diagrama de serviços, os produtos e os respectivos responsáveis na Coordenação Técnica do Escritório de Processos
do Instituto:
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DIAGRAMA DE SERVIÇOS

G
do

Consultoria e
garantia de qualidade
e repositório

Gestão de
Processos

Documentação
de Processos

Normalização
de Processos

Diagnóstico
de Processos

Redesenho
de Processos

Apoio na definição
de indicadores
operacionais

Suporte sobre
padrão de trabalho
da CTEP
Suporte sobre
metodologia de
gestão por processos

Garantia de
qualidade dos
processos no
repositório

Apoio à medição
de desempenho

Medição da
maturidade do
processo

Alinhamento
com estratégia

Plano de implantação
dos processos
otimizados

C AT Á L O G O D E S E R V I Ç O S
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CTEP

Analista
Metodológico
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Apoio a implantação
dos processos

Serviços específicos para
inovação, custos,
riscos, competencias

Facilitador

Analista
Metodológico

CTEP
Serviços

Gestor CTEP

Publicação de
processos

Atualização de
processos

Analista
metodológico

Administrador
de ferramenta

Capacitação
em gestão de
processos

Administração
técnica e suporte

Capacitação em
métodos e padrões
da CTEP

Suporte na
base de dados

Analista
metodológico

Suporte aos
usuários base

Administrador
de ferramenta

Gerenciamento das
configurações
(filtro e template)

Administrador
de ferramenta

IPHAN

Gerenciamento
do repositório de
processos
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DETALHAMENTO DE SERVIÇOS
Categoria

Serviço

Descrição

Responsável

Prazo

Documentação
de processos

Levantamento dos processos atuais como forma
de explicitar o conhecimento do processo por
meio dos fluxogramas de atividades e informações Analista
complementares. Importante para alinhamento
Metodológico
da equipe, transferência de conhecimento e
transparência na execução do processo.

15 dias

Levantamento dos processos atuais como forma
Normalização de
de subsidiar a elaboração de normas para a
processos
execução do processo.

15 dias

Diagnóstico de
processos

Elaboração de relatório de diagnóstico do
processo, com base na identificação da situação
Analista
atual, contemplando os principais pontos de alerta Metodológico
e oportunidades de melhoria para o processo.

10 dias

Redesenho de
processos

Redesenho do processo com base nas diretrizes
identificadas para a iniciativa (implantação de
sistema, ampliação de equipe, mudança de
responsabilidades, simplificação de rotinas).
Serviço composto pelos fluxogramas das
atividades contemplando a situação desejada/
melhorada para o processo e/ou alinhada ao
mapa estratégico.

15 dias

Analista
Metodológico

Geren
do Re
de Pro

Apoio na
definição de
indicadores
operacionais

Serviço que contempla a definição dos indicadores
Analista
de desempenho operacionais para o processo
Metodológico
redesenhado.

5 dias

Alinhamento
com estratégia

Priorização do redesenho do processo que possui
como principal objetivo a adequação/alinhamento
Gestor
da execução deste com os objetivos estratégicos
institucionais.

2 dias

Plano de
Implantação
dos Processos
redesenhados

Relatório com as definições macro para a
implantação das melhorias propostas nos
processos otimizados.

Analista
Metodológico

10 dias

Apoio à
implantação dos
processos

Gestor,
Assistência técnica aos gestores e executores de
Analista
processos na implantação das melhorias propostas
Metodológico,
na otimização de processos organizacionais.
Facilitador

30 dias

Serviços
específicos
para Inovação,
Custos, Riscos,
Competências, TI.

Representa as oportunidades de evolução dos
serviços voltados à melhoria de processos,
conforme maturidade e demanda do IPHAN para
gestão por processos (não implantada).

c at á l o g o d e s e r v i ç o s

|

CTE P

Gestão de
Processos

Analista
Metodológico
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Consu
Garan
Qualid

–

Capac
em Ge
proce

Admin
Técnic
Supor

–

Consultoria e
Garantia da
Qualidade

Suporte sobre
padrão de
trabalho do
Escritório de
Processos

Suporte técnico aos facilitadores, gestores e
executores de processos nos procedimentos
operacionais e atividades do Escritório de
Processos.

Gestor

5 dias

Suporte sobre
metodologia
de Gestão por
Processos

Suporte técnico aos facilitadores, gestores e
executores de processos na metodologia e
conceitos de gestão de processos de negócios.

Analista
Metodológico,
Administrador
da Ferramenta

5 dias

Garantia de
qualidade dos
processos no
repositório

Verificação técnica dos fluxogramas, conforme
Analista
padrões e metodologia do Escritório de Processos. Metodológico
Contempla a avaliação semântica dos modelos
representados na ferramenta.

5 dias

Analista
Metodológico

5 dias

Serviço para aferição da maturidade do processo Analista
da área de negócio, que classifica o processo com Metodológico
base em boas práticas e padrões de execução e
auxilia o gestor a planejar a evolução do processo.

5 dias

Gerenciamento Publicação por
do Repositório processos
de Processos

Serviço de divulgação dos processos da iniciativa
de gestão de processos. Contempla a operação
para publicação do processo na página de
processos do IPHAN.

Administrador
da Ferramenta

5 dias

Atualização de
processos

Atualização dos processos representados no
repositório do IPHAN. Conta com a visão global
do Escritório na avaliação do impacto das
alterações nos demais processos correlacionados.

Administrador
da Ferramenta

5 dias

Capacitação
em Gestão por
processos

Capacitação
em métodos
e padrões do
Escritório por
Processos

Capacitação para gestores, facilitadores e
executores sobre os métodos e padrões do
Escritório de Processos. Tem como intuito
equalizar a qualidade das iniciativas e preparar os
envolvidos nas melhores práticas para gestão de
processos.

Gestor,
Analista
Metodológico,
Administrador
da Ferramenta

30 dias

Administração
Técnica e
Suporte

Suporte na base
de dados

Serviços de solução de incidentes de acesso e
operação na base de dados de processos.

Administrador
da Ferramenta

5 dias

Suporte aos
Serviços de suporte técnico ao acesso dos usuários Administrador
usuários da base no repositório de processos. Pode contemplar a
da Ferramenta
criação de usuários e troca de senhas.

5 dias

Administrador
Serviços de alteração e evolução das
configurações do ambiente de processo do IPHAN. da Ferramenta
Contempla a atualização dos filtros, templates e
padrões, conforme metodologia do escritório.

10 dias

15 dias

15 dias

10 dias

Apoio à medição Suporte técnico à área de negócio nas atividades
de desempenho relacionadas à medição de desempenho de seus
processos.
Medição da
maturidade do
processo

15 dias

5 dias

2 dias

10 dias

30 dias

–

Gerenciamento
das
configurações
(filtro e template)

iphan
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CADEIA DE VALOR DA COORDENAÇÃO TÉCNICA
DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS/CTEP
01 Gestão Estratégica
Realizar
entendimento da
estratégia
organizacional
Ge01

Gerir demandas
de gestão
de processos

Planejar iniciativas
de gestão
de processos

Ge02

G

Ge03

02 Suporte

Prover suporte
técnico em gestão
de processos
S01

Relizar controle
de qualidade
dos processos
no repositório

Publicar
processos

S04

Medir maturidade
do processo

S07

Atualizar
processos no
repositório

S05

Apoiar medição
de desempenho

C AT Á L O G O D E S E R V I Ç O S
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S02

Capacitar em
métodos e padrões
do escritório de
processos
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S03

S06

04 Gestão interna
Planejar ações
do escritório
de processos

Gi01

Avaliar ações
do escritório
de processos

Gi02

Manter métodos
e padrões de
gestão de processos

Gi03

G
t
ges

égica

iativas
ão
ssos

de

Gerir iniciativas
de gestão
de processos

Divulgar metodologia
e resultados da
gestão de processos

Ge04

Ge05

03 Melhoria de processos

Identificar diretrizes
das ações de gestão
de processos

Redesenhar
processos

MP01

MP04

Mapear situação
atual dos processos

Elaborar plano
de implementação

MP02

MP05

Elaborar
diagnóstico

Serviços específicos
para inovação,
custos, riscos,
competências,Ti...
MP07

Apoiar
implementação
do processo

MP03

MP06

todos
s de
ocessos

Gerir ambiente
tecnológico de
gestão de processos

Gerir portifólio
de serviços

Gi04

Gi05

IPHAN

rna

17

CADEIA DE VALOR AGREGADO COM SERVIÇOS E PRODUTOS

01 Gestão Estratégica
Realizar
entendimento da
estratégia
organizacional

Gerir demandas
de gestão
de processos

Ge01

Planejar iniciativas
de gestão
de processos

Ge02

G

Ge03

02 Suporte
Suporte sobre
padrão de trabalho
do EP

Prover suporte
técnico em gestão
de processos

Suporte sobre
metodologia de
gestão de processos

Suporte na
base de dados

S01

Capacitar em
métodos e padrões
do escritório de
processos

Capacitação em
métodos e padrões
do EP

S04

Medir
maturidade
do processo

Medição da
maturidade
do processo

Identificar di
das ações de
de proces

S07

Suporte dos
usuários da base

C AT Á L O G O D E S E R V I Ç O S
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CTEP

Relizar controle
de qualidade
dos processos
no repositório
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Garantia de
qualidade dos
processos
no repositório

Atualizar
processos no
repositório

Atualização
de processos

Mapear situ
atual dos pro

S05

S02

Publicação de
processos

Publicar
processos

S03

Apoio à
medição de
desempenho

Apoiar medição
de desempenho

Elabora
diagnóst

S06

04 Gestão interna
Planejar ações
do escritório
de processos

Gi01

Avaliar ações
do escritório
de processos

Gi02

Manter métodos
e padrões de
gestão de processos

Gi03

Geren
das con
(filtro e

atégica

ciativas
ão
ssos

edição da
maturidade
o processo

Gerir iniciativas
de gestão
de processos

Divulgar metodologia
e resultados da
gestão de processos

Ge04

Ge05

03 Melhoria de processos
MP04
Otimização
de processos
MP07

MP01
Identificar diretrizes
das ações de gestão
de processos

Serviços específicos
para inovação,
custos, riscos,
competências,Ti...

Definição de
indicadores
operacionais

Redesenhar
processos

Serviços específicos
para inovação, custos
fiscos, competências,TI...

Alinhamento
com
estratégia

MP02

MP05

Documentação
de processos
Elaborar
plano de
implementação

Mapear situação
atual dos processos

Plano de
implementação dos
processos otimizados

Normalização
de processos

MP03
Elaborar
diagnóstico

MP06
Diagnóstico
de processos

Apoiar
implementação
do processo

Apoio à
implementação
dos processos

dos
e
essos

Gerenciamento
das configurações
(filtro e template)

Gerir ambiente
tecnológico de
gestão de processos

Gerir portifólio
de serviços

Gi04

Gi05

IPHAN

rna

19

ANEXO I
Instrumento de Solicitação de Serviços
Data:

/

/

Gestor do
Processo:

Telefone:

Patrocinador:

Unidade:

(

)

PRODUTOS DISPONíVEIS
Gestão de Processos

consultoria e Garantia da Qualidade do
repositório

Normalização de Processos

Suporte sobre Metodologia de Gestão
por Processos

Diagnóstico de Processos

Garantia de Qualidade dos Processos no
Repositório

Redesenho de Processos

Apoio à Medição de Desempenho

Apoio na Definição de Indicadores
Operacionais

Medição da Maturidade do Processo

Alinhamento com Estratégia
Plano de Implantação dos
Processos Otimizados

Suporte na Base de Dados

Apoio à Implantação dos
Processos

Suporte aos Usuários da Base

C AT Á L O G O D E S E R V I Ç O S

CTEP

Suporte sobre Padrão de Trabalho da
CTEP

|

Documentação de Processos

Gerenciamento do repositório de
Processos
Publicação de Processos
Atualização de Processos

Administração técnica e suporte

Gerenciamento das Configurações (filtro
e template)
capacitação em Gestão de Processos
Capacitação em Métodos e Padrões da
CTEP

Obs.: Para assinalar este quadrado, no computador, basta posicionar o cursor na sua lateral ou
selecioná-lo, dar dois cliques, assinalar a opção “Selecionada” e, por último, clicar em “OK”.
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Motivo da Solicitação

Para uso do Escritório de Processos
Retorno ao Solicitante
Observações

Status Descrição da ação

Responsável

Data prevista
de atendimento

Identificação dos Fatores Críticos do Processo
Atividades

Ordem de Serviço

Término

Prazo

Recursos envolvidos

Posição na fila de
serviços

iphan

Priorização da
Demanda

Início

Assinatura Gestor do Processo			

Validação Patrocinador
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ANEXO II

c at á l o g o d e s e r v i ç o s

|

CTE P

Lista de Facilitadores por Unidade Organizacional

22

Unidade

Titular

Substituto

Gabinete da Presidência

Joana D’Arc Rolim

Liliane Rodrigues de Araújo

Departamento de
Planejamento e
Administração

Douglas Schneider de Fries

Celso Fábio Batista Alves Filho

Departamento de
Patrimônio Imaterial

Natália Guerra Brayner

Sara Santos Morais

Departamento de
Patrimônio Material e
Fiscalização

Cátia Valéria Lazara

Mario Antonio Ferrari
Felisberto

Departamento de
Articulação e Fomento

Luciano Barbosa da Silva

Flávio José Régis Paulo Neto

PAC - Cidades Históricas

Maurício Guimarães Goulart

-

Procuradoria Federal

Heliomar Alencar de Oliveira

-

Centro Nacional de
Arqueologia

Sergio Carreira dos Santos

-

Superintendência no Acre

Fernanda Quellen da
Costa Sampaio

Cynthia Vanderlinde Tarrisse
da Fontoura

Superintendência em
Alagoas

Maria Sônia de Oliveira

Davi Prates Oliveira Barbosa

Superintendência no
Amapá

Helena Tavares Gonçalves

Charles Sena Santos

Superintendência no
Amazonas

Heloiza Helena Martins Araújo

Luiz Cesar Martins de
Carvalho

Superintendência na
Bahia

Ana Carla Bispo da Silva Santos

Iabi Bandeira Macêdo

Superintendência no
Ceará

Felipe Emerson Neri

Perlla Menezes Trigueiro

Superintendência no
Distrito Federal

Luiz Henrique de Azevedo
Borges

-

Superintendência no
Espírito Santo

Maria Helena Soares Arnaud

Claudia Lugon Pontes

Superintendência em
Goiás

Fabiano Meirelis Belem

Mailin Kelbert Gornattes

Marco Andrei da Silva Gomes
de Oliveira

Vinicius Furtado Amorim

Superintendência em
Mato Grosso

Elza Maria Gomes da Silva

Amélia Hirata

Superintendência em
Mato Grosso do Sul

Jessica Maria Marangão Perches

Renata Domingues Sampaio

Superintendência em
Minas Gerais

Caroline Reis de Carvalho

Daniela Lorena Fagundes de
Castro

Superintendência no Pará

Raimundo Nonato dos Santos
Cardoso

Maíra Majora Silveira

Superintendência na
Paraíba

Luciano de Souza e Silva

Lindaci Bandeira de Sousa

Superintendência no
Paraná

Ocirédi Gaia Garcia

Alexsandro Guergolet

Superintendência em
Pernambuco

Fernanda Carneiro de Andrade
Lima

Marcos Vinícius Simão

Superintendência no
Piauí

Marcio Antônio Ferreira Gomes

Eliana Cláudia de Sousa
Nogueira

Superintendência no
Rio de Janeiro

Nellysa Garcia Souto

Ana Maria de Ornellas
Goulart

Superintendência no
Rio Grande do Norte

Wellington Sampaio dos Santos

Emmanuela Wanderly
Campos Arimáteia Cardoso

Superintendência no
Rio Grande do Sul

Márcia Rolim Serafini

Daniel André Beck

Superintendência em
Rondônia

Lucimara Gonçalves de Rezende

-

Superintendência em
Roraima

Eduardo Henrique do Vale
Matias

Evandro da Silva Pereira

Superintendência em
Santa Catarina

Jaqueline Reginato Sousa

Cristiane Souza Rodrigues de
Araújo

Superintendência em
São Paulo

Rosemeire Castanha Jorge

Roni Roberto Rodrigues

Superintendência em
Sergipe

Nilza Glace Alves Martins
Cardoso

André Luiz Esteves da Silva

Superintendência em
Tocantins

Lincon Rodrigo Henke

Aline Amaral Di Salvo

Centro Cultural
Paço Imperial

Marcelo Renato de Oliveira

Rubem Vergeti Leite

Centro Cultural Sítio
Roberto Burle Marx

Letícia Dias Lavor

Carlos Alberto Moreira da
Silva

Centro Nacional de
Folclore e Cultura
Popular

Nívia de Andrade Lima

Lívia Ribeiro Lima Figueiredo

iphan

Superintendência no
Maranhão
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