Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Transformacao Digital do Governo Federal: plataformas, avaliacoes e novos instrumentos de
inovacao e gestao para o avanco do governo digital

Formato do workshop
outro

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
setor_governamental

Estado do/a co-proponente
distrito_federal

Setor do/a co-proponente
setor_governamental

Nome do/a palestrante do setor governamental
Angelino Caputo Oliveira

Genero do/a palestrante do setor governamental
masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Ministerio do Planejamento, Desenv. e Gestao

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Secretario Adjunto de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Ministerio do
Planejamento. Graduado em Engenharia Eletrica pela Universidade de Brasilia, com MBA
em Engenharia de Redes de Computadores pela Escola Politecnica da USP e MBA em
Administracao Estrategica de Sistemas de Informacao pela Fundacao Getulio Vargas.
Desenvolveu sua carreira na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Guilherme Rosa

Genero do/a palestrante do setor empresarial
masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
WeGov - Espaco de aprendizagem em governo

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

formado em Comunicacao Empresarial trabalhou como designer em assessorias, agencias e
na industria. Na Italia, exercitou a abordagem projetual do design para o desenvolvimento
territorial a partir da identidade local. Como analista, trabalhou em planos de politicas
publicas, modernizacao administrativa em prefeituras e prospeccao de cenarios, sempre
polinizando ideias, conectando pessoas.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Manuella Maia Ribeiro

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informacao (Cetic.br)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Analista de Informacoes no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informacao (Cetic.br). Doutora e mestre em Administracao Publica e Governo
pela Escola de Administracao de Empresas de Sao Paulo da Fundacao Getulio Vargas
(FGV-EAESP)

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Maria Alexandra Cunha

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Fundacao Getulio Vargas

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Mestre em Administracao de Empresas pela Fundacao Getulio Vargas - SP (1994) e
doutorado em Administracao pela Universidade de Sao Paulo (2000). Foi coordenadora da
divisao ADI da Associacao Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Administracao ANPAD por 4 anos. E professora da Escola de Administracao de Empresas de SP.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Sergio Tadeu Neiva Carvalho Genero: Masculino UF: Distrito Federal contato:
sergio.neiva@cgu.gov.br Organizacao: Ministerio da Transparencia e Controladoria-Geral da
Uniao Mini-curriculum: Engenheiro de redes formado pela UNB, com Pos-Graduacao em
Governanca de TI na Administracao Publica pelo INEF. Atualmente, e Coordenador-Geral de
Auditoria de Tecnologia da Informacao da CGU.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Em principio, o workshop apresentara projetos estruturantes de governo digital do governo
federal e o alinhamentos desses com a Estrategia de Governanca Digital. Em seguida, o

Ministerio da Transparencia e Controladoria-Geral da Uniao expora os resultados da recente
auditoria de avaliacao na governanca e gestao de servicos publicos digitais. Apos isso,
serao apresentados os resultados das pesquisas TIC Domicilios, TIC Empresas e TIC eGOV com enfase na oferta e na demanda de servicos publicos digitais. Ao termino, a
academia promovera uma mesa de debate sobre formas de aperfeicoamento do governo
digital no Brasil.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O Decreto no 9.035/ 2017, publicado recentemente atribui a Secretaria de Tecnologia da
Informacao e Comunicacao do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao
(DEGDI/MP) as competencias relacionadas a promocao, normatizar coordenar de acoes,
juntos aos orgaos do Sistema de Administracao dos Recursos de Tecnologia da Informacao,
relacionadas a governanca digital, a expansao da prestacao de servicos digitais, a
sistematizacao e disponibilizacao a sociedade de dados e informacoes publicas, ao fomento
a politica de software publico e ao compartilhamento e cruzamento de bases de dados para
implementacao de politicas publicas e a tomada de decisao. As plataformas que serao
apresentadas tratam de questoes relacionadas direta e indiretamente a governanca da
internet ao considerarem a adocao de padroes tecnologicas da web para facilitar a
interoperabilidade, questoes de seguranca da informacao, a acessibilidade digital e questoes
semanticas para melhorar a entrega de servicos. Ja a avaliacao de servicos digitais possui
aderencia com os seguintes principios para a Governanca e Uso da Internet: Liberdade,
privacidade e direitos humanos, Governanca democratica e colaborativa e Universalidade,
uma vez que compete ao Estado ofertar servicos publicos digitais para o gozo de direitos
sociais do cidadao contemplando necessariamente esses principios. A discussao sobre
medicao de servicos digitais e relevante para a governanca da internet, pois a universalidade
do acesso a rede e uma das dimensoes fundamentais para que a sociedade acesse a uma
serie de direitos e oportunidades, incluindo o acesso aos servicos e informacoes publicas.
Por fim, se entende que as tecnologias da informacao e comunicacao contribuem para a
inovacao em governo, sendo o proprio modelo de governanca da internet no Brasil, impar no
mundo.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O workshop sera estruturado em cinco blocos, sendo quatro com apresentacoes sobre: as
novas plataformas tecnologias do governo federal estruturadas para implantar a
transformacao digital do Poder Executivo Federal; explanacao sobre a Medicao de servicos
digitais no Brasil a partir dos dados do Cetic.br; os resultados da avaliacao de governanca e
gestao de Servicos Publicos Digitais em 5 organizacoes publicas federais, diagnosticando o
estagio de implementacao desses servicos, dificuldades encontradas pelos gestores e boas
praticas; e, o programa interinstitucional de inovacao em governo HubGov, implementado
em 14 instituicoes publicas dos tres setores e poderes em Santa Catarina. O quinto e ultimo
bloco sera uma mesa moderada pela profa. Maria Alexandra que coordenara uma discussao
exercendo um papel analitico e propositivo de evolucao dos projetos e da politica de
governanca digital (incluindo a Estrategia de Governanca Digital).

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
O workshop pretende utilizar a conta na rede social do Twitter Gov.br para coletar

percepcoes e criticas ao evento. A participacao presencial sera estimulada por intermedio de
uma mesa de discussao entre os palestrantes e o publico.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Aperfeicoamento das novas plataformas tecnologicas do governo federal; Ampliacao das
discussoes sobre governo digital com representantes dos principais segmentos da
sociedade; Discussao sobre a colaboracao e a importancia dass iniciativas de governo
digital para a governanca da internet no pais.

Nome do/a moderador/a
Maria Alexandra Cunha

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a
alexandra.cunha@fgv.br

Organizacao do/a moderador/a
Fundacao Getulio Vargas

Mini-biografia do/a moderador/a
Mestre em Administracao de Empresas pela Fundacao Getulio Vargas - SP (1994) e
doutorado em Administracao pela Universidade de Sao Paulo (2000). Foi coordenadora da
divisao ADI da Associacao Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Administracao ANPAD por 4 anos. E professora da Escola de Administracao de Empresas de SP.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a
Everson Lopes de Aguiar

Genero do/a relator/a
masculino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
everson.aguiar@gmail.com

Organizacao do/a relator/a
Ministerio do Planejamento, Desenv. e Gestao

Mini-biografia do/a relator
Graduacao em Filosofia pela Universidade Catolica de Brasilia, Especialista em Sistemas de
Informacao e em Administracao Publica CIPAD pela Fundacao Getulio Vargas FGV.
Magister en Gobierno Electronico pela Universidade Tecnologica Metropolitana do Chile.
Realizou diversos cursos pela Organizacao dos Estados Americanos relacionados a governo
digital e governo aberto.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

