
OBJETIVO O QUE QUEM

1

1.1 - Reunião para definição dos objetivos do grupo Todos

1.2 - Reunião com participação especial do Sr. 

Murshed Menezes, atualmente diretor da ANTT (cargo 

originário Superintendente de Governança, 

Planejamento e Articulação Institucional)

Todos

1.3 - Análise dos principais temas e discussões 

trazidos na reunião anterior com o entrevistado
Todos

1.4 - Elaborar recomendações (se houver) Todos

2

2.1 - Análise da agenda regulatória, para escolha de 

temas
Todos

2.2  - Discussão dos enfoques que o grupo dará 

(Indicação dos assuntos que serão tratados)
Todos

2.3 - Debates sobre as mudanças de governança 

regulatória no setor de ferrovias
Todos

2.4 - Elaboração de documento / artigo sobre o tema 

debatido e aprofundado
Todos

3

3.1 - Levantamento de dados Todos

3.2 - Análise dos dados Todos

3.3 - Debate Todos
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Análise dos principais desafios da ANTT sob a ótica da governança

Análise da agenda regulatória da ANTT

Participação social nas Audiências e Consultas Públicas



3.4 - Compilação dos debates Todos

3.5 - Elaboração de recomendações Todos



ONDE QUANDO PORQUE

Reunião On lIne 26-mai-21
o grupo foi reestruturado e recomposto com novos 

integrantes

Reunião On line 16-jun-21
Identificar as principais dificuldades e os gargalos da 

ANTT

Reunião On line
23/06/2021 e 

30/06/2021
Identificar eventuais melhorias que possam ser feitas

Reunião On line 14-jul-21 Consolidar as conclusões do grupo de trabalho

Reunião On line 21-jul-21 Identificar assuntos nos quais o grupo possa contribuir  

Reunião On line 28-jul-21 Identificar os aspectos positivos (além dos negativos)

Reunião On line 4-ago-21 Identificar parâmetros de comparação de boas práticas 

Reunião On line 11-ago-21 Sistematizar os achados e as reflexões do grupo 

Reunião On line 18-ago-21 É preciso compilar os dados

Reunião On line 25-set-21
Análise dos Dados e buscar cofirmar o diagnóstico 

inicilamente aventado

Reunião On line 1-out-21 Filtragem dos achados
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Reunião On line 8-out-21  Revisão dos achados e das conclusões

Reunião On line 15-out-21 Sistematizar os achados e as reflexões do grupo 



COMO QUANTO STATUS

discussão on-line 1 semana concluída

Entrevista com pessoa exercente de cargo 

chave na agência
1 semana concluída

discussão on-line 2 semanas concluída

discussão on-line 1 semana concluída

discussão on-line
1 semana concluída

Pesquisa e levantamento de dados 1 semana andamento

Pesquisa e levantamento de dados 1 semana andamento

Discussão do grupo e sistematização em 

relatório em apresentação (PPT)
1 semana andamento

Compilação do material disponível no website 1 semana andamento

Pesquisa e levantamento de dados 1 semana andamento

Discussão do grupo 1 semana andamento
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Debate do grupo 1 semana andamento

Discussão do grupo e sistematização em 

relatório em apresentação (PPT)
1 semana andamento



OBS

a agência passa por reestruturações e o 

grupo decidiu continuar discutindo como 

focar em assuntos de especial interesse; não 

houve recomendações

a princípio o enfoque será dado à 

regulamentação de transporte ferroviário e 

às mudanças que estão ocorrendo no setor 
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