LINHA DO TEMPO
LI
Fevereiro a Julho 2008

Setembro a Dezembro 2008

Janeiro a Maio 2009

Maio a Junho 2009

Junho 2009

Junho a Agosto 2009

Fev.08 – James Fishkin

Set.08 – Alice Siu,

Jan.09 – Governadora define

Mai.09 – As recrutadoras

5.jun.09 – Participantes

09.jun.09 – Entrevista

visita Porto Alegre,

assistente do prof. Fishkin,

pelo encaminhamento da

do Instituto Methodus

começam a chegar a Porto

coletiva da Governadora Yeda

como palestrante na

faz em Porto Alegre a

pesquisa deliberativa e

iniciam os contatos com os

Alegre e são recebidos

Crusius, juntamente com os

Conferência Mundial sobre o

2 visita técnica para

aprova cronograma

participantes que aceitaram

na rodoviária pelas

professores responsáveis

Desenvolvimento de Cidades:

preparação dos temas para

de trabalho

o convite para o evento

recrutadoras do Instituto

pela pesquisa: James Fishkin,

“Inovação democrática e

a pesquisa deliberativa

presencial em Porto Alegre, a

Methodus

Robert Luskin e Alice Siu, no

a

transformação social para

Fev.09 – Governo do Estado

fim de preparar a sua vinda

Galpão Crioulo do Palácio

cidades inclusivas

Out.08 – Câmara Setorial

estabelece a parceria com

para o evento. Uma média

6-7.jun.09 – É realizado

Piratini, onde são detalhados

do século 21”

de Gestão Pública e Finanças

o PGQP para realização

de 30 contatos telefônicos

o evento presencial, ao longo

o método da pesquisa e a

avalia avanços nos planos

conjunta desta iniciativa

com cada participante

do final de semana, na PUC,

qualidade da amostra da

foi necessária, inclusive

em Porto Alegre, com 226

população do estado

Abr.08 – Governadora

de carreira do quadro geral e

Yeda, junto com os

sua compatibilização com a

Fev.09 – Alice Siu realiza

com o atendimento de

participantes de 29 cidades

secretários Erik Camarano

carreira do magistério

3a visita técnica para

necessidades especiais

gaúchas, selecionados por

Jul-ago.09 – Iniciam-

amostragem dentre

se as simulações para

encontra o professor

Dez.08 – Formulação dos

de pesquisa e dos materiais

Mai.09 – Participantes

os 1.651 participantes da

elaboração dos projetos de

Fishkin no Yale Club, N.Y.

temas para a pesquisa

informativos

recebem carta-convite do

primeira etapa

lei (PLs) a serem enviados

e Fernando Schüler,

elaboração do questionário

deliberativa é concluída

Secretário-Geral de Governo,

à Assembléia Legislativa do

Jul.08 – Fishkin faz

pelo grupo de carreiras,

Mar.09 – Instituto

formalizando pedido de

8.jun.09 – Secretariado

Rio Grande do Sul para a

1a visita técnica ao Governo

composto por técnicos do

Methodus apresenta

dispensa do trabalho para

conhece as primeiras

reforma das carreiras

do Estado, coordenada

Governo do Estado, sob a

conceito da pesquisa

fins de viagem a Porto Alegre

conclusões gerais da

pela Secretaria-Geral de

coordenação da Secretaria-

e estruturação do trabalho

Governo, onde se reúne

Geral de Governo

de campo

com vários secretários de

pesquisa, em reunião

25.ago.09 – O Secretário-

4.jun.09 – Vinte monitores

reservada com a presença

Geral de Governo,

voluntários são treinados

da Governadora, no Centro

Erik Camarano, apresenta

Administrativo

os resultados da pesquisa

Estado, técnicos do governo

Abr.09 – Painelistas (4) são

diretamente por Alice Siu

e membros do movimento

convidados para o evento

e pela equipe da Secretaria-

deliberativa, com o

Geral de Governo,

professor Fishkin partipando

Mai.09 – Começa

para definir a sua função

diretamente do Centro de

a pesquisa de campo

durante as discussões em

Democracia Deliberativa,

(1o questionário): 1.651

pequenos grupos

da Universidade de

Agenda 2020

gaúchos são entrevistados,

Stanford, através de

em 29 municípios,

vídeo-conferência

representando a população
do estado

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
A pesquisa deliberativa é um processo que começa
Questionário 1

com a aplicação de um questionário de pesquisa,
distribuído aleatoriamente a uma amostra
representativa do publico em geral.

Aleatoriamente, um sub-grupo de representantes da
Recrutamento

amostra são selecionados para participar no projeto
da pesquisa deliberativa.

ON ONON
NONONON NON
Este encarte traz os principais passos que foram
necessários para a construção do experimento
da “1a Pesquisa de Democracia Deliberativa
Informação
imparcial

Antes da realização do evento, os participantes

do Estado do Rio Grande do Sul”, sobre o tema

recebem um material informativo que contém

da “Valorização das Carreiras do Estado”.

dados e informações imparciais sobre os temas

A elaboração deste tipo de pesquisa exige um

em discussão.

grande esforço de trabalho na preparação dos
materiais informativos, na definição do trabalho de
campo, na obtenção da infra-estrutura necessária
para o encontro presencial, na definição dos

Durante o evento, os participantes são aleatoriamente
Discussões em
grupos pequenos

distribuídos em pequenos grupos (15 pessoas), cada um

painelistas e na comunicação dos resultados.

acompanhado por um moderador treinado no método. /

A preparação deste trabalho por parte do Governo

(Sessões plenárias): os participantes têm a oportunidade de

do Estado foi bastante ágil, considerando-se a

formular perguntas, elaboradas em consenso nos pequenos

complexidade do tema escolhido para a consulta.

grupos, para os especialistas e políticos presentes.

Além disso, a bem sucedida aplicação deste método
somente foi possível com a atuação comprometida
das equipes envolvidas no trabalho, não só por

Questionário 2

O evento é concluído com a aplicação de um questionário

parte do governo, mas também, e especialmente,

final de pesquisa, com o objetivo de captar as opiniões

com a dedicação dos parceiros privados (o Instituto

informadas dos participantes. / (Meios de comunicação):

Methodus e o PGQP) que aceitaram fazer

os resultados são analisados e apresentados ao público em
geral através dos meios de comunicação, após o evento.

parte desta iniciativa.

