Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Transparencia e governanca do setor publico - ferramentas digitais e avaliacoes

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a proponente
setor_governamental

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
setor_governamental

Nome do/a palestrante do setor governamental
Otavio Moreira de Castro Neves

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental

rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Controladoria Geral da Uniao - CGU

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Diretor de Transparencia e Controle Social, na Secretaria de Transparencia e Prevencao da
Corrupcao, da Controladoria Geral da Uniao.

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
Felipe Saboya

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Instituto Ethos

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Gerente Executivo de Relacoes Institucionais do Instituto Ethos. Envolvido com indicadores
de transparencia e os projetos Sistema de Integridade Nacional e Jogos Limpos. Mestre em
Politicas do Trabalho e Globalizacao na Universidade Kassel (Alemanha).

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 Ribeiro

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
CETIC

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 em Administracao Publica e Governo pela
Fundacao Getulio Vargas - FGV.

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

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
FGV-SP

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Professora na Escola de Administracao de Empresas da FGV-SP, atuando principalmente
nos seguintes temas: governo eletronico, informaticapublica, sociedade da informacao,
administracao publica e gestao de tecnologia da informacao. Doutora em Administracao pela
Universidade de Sao Paulo.

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
Procurador Rafael Antonio Barretto dos Santos Masculino, Rio de Janeiro, 5ccr@mpf.mp.br
Coordenador do Nucleo de Combate a Corrupcao - RJ Ministerio Publico Federal Governo,
Confirmado

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Ha diversas ferramentas existentes de avaliacao de transparencia e governanca do setor
publico, como a Pesquisa de Informacoes Basicas Municipais (MUNIC/IBGE), a pesquisa
TIC Governo Eletronico (Cetic.br), Indice Nacional da Transparencia (INT/MFP), Escala
Brasil Transparente (EBT/CGU), com destaque para avaliacao de websites institucionais e
ferramentas de e-governo. A mesa busca discutir licoes aprendidas, complementaridades e

perspectivas para investigacao do tema e como gerar impacto em maior transparencia em
diferentes niveis de governo, com destaque para os municipios.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Nos ultimos anos houve melhoria dos websites governamentais para aumentar o contato
com os cidadaos, oferecer servicos, aumentar a transparencia para atender aos requisitos
da Lei de Acesso a Informacao (12.527/2011), etc. Da mesma forma, avancam os esforcos
de avaliacao do niveis de transparencia, servicos ligados ao e-governo, controle social. Boas
estrategias de avaliacao podem entao balizar esforcos para orientar decisoes dos diferentes
entes governamentais e aumentar o nivel de democracia em diferentes niveis, com destaque
para o nivel mais proximo dos cidadaos, o municipio.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Os participantes terao falas rapidas sobre suas ferramentas/estudos relacionados ao tema
(ate 10 minutos), o que sera seguido de espaco para perguntas, discussao de estrategias
para o tema.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Na organizacao da mesa, estao planejados ao menos 30 minutos para
perguntas/respostas/discussao com audiencia.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Identificar boas pratica na avaliacao/estudos de mecanismos de transparencia e governanca
nos websites governamentais, com destaque para municipios. Um resultado esperado da
mesa e a conexao dos produtores de avaliacoes/estudos e construir estrategias para
compartilhar erros e acertos e evitar retrabalhos, com maior eficiencia e orientacao para os
municipios nos esforcos de aumentar a transparencia e servicos aos cidadaos.

Nome do/a moderador/a
Leonardo Athias

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador

rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
leonardo.athias@ibge.gov.br

Organizacao do/a moderador/a
IBGE

Mini-biografia do/a moderador/a
Pesquisador do IBGE na Coordenacao de Populacao e Indicadores Sociais. Envolvido em
estudos de condicoes de vida, cultura, desigualdades raciais e governanca. Doutor em
ciencia politica pela Universidade Bordeaux IV (Franca).

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
Vania Pacheco

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
vania.pacheco@ibge.gov.br

Organizacao do/a relator/a
IBGE

Mini-biografia do/a relator
Pesquisadora do IBGE na Coordenacao de Populacao e Indicadores Sociais, gerente das
Pesquisas de Informacoes Basicas Municipais e Informacoes Basicas Estaduais.
Administradora com MBA em Gestao de Projetos pela FGV-RJ.

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

