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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

28 de agosto de 2017 Compromisso 9 – Consolidar uma rede 
aberta no setor pu blico de forma 
colaborativa e transparente com a 
sociedade 

Bruno Carvalho Palvarini (MPDG) 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o – Responsa vel 

Ministe rio da Justiça e Cidadania 

Escola Nacional de Administraça o Pu blica 

Secretaria de Governo 

Laborato rio Hacker da Ca mara dos Deputados 

Ministe rio da Sau de 

Age ncia Nacional de Vigila ncia Sanita ria 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Apo s o evento realizado dia 25/05/2017 – Inovaça o Aberta, entendemos que ocorreu um avanço significativo em 
relaça o aos marcos relacionados ao Compromisso 9, destacadamente no que se refere a  capilarizaça o da Rede. E  
importante ressaltar que o marco no. 04 esta  em execuça o por interme dio do Blog e ediça o do Regulamento da 
Rede InovaGov, que possibilita a adesa o a  rede e avançara  apo s a entrada em funcionamento da Plataforma de 
Inovaça o, que esta  em processo de desenvolvimento no MPDG. 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Construça o de manifesto 
da Rede de Inovaça o com a 
participaça o da sociedade 
(oficinas + consulta online) 

60% [Selecionar data] MPDG e Rede 
InovaGov 

O regulamento 
sobre a 
participaça o na 
Rede InovaGov 
representa 
tambe m a 
abertura a 
participaça o da 
sociedade civil 

2 – Promover e apoiar 
atividades (uma por 
semestre) de formaça o, troca 
de experie ncias e 
disseminaça o de boas 
pra ticas (4 atividades) 

50% [Selecionar data] MPDG Ja  foram 
realizadas 2 
atividades em 
2017 



 

Pa gina2 

3 – Capilarizaça o da Rede de 
Inovaça o (comunicaça o) – 
(ativaça o, mobilizaça o e 
engajamento) 

40% [Selecionar data] MPDG Atividade 
continua da Rede 

4 – Sistematizar as formas 
de interaça o da sociedade 
com a Administraça o Pu blica 
nos processos de inovaça o 

50%    

5 – I Encontro da Rede de 
Inovaça o com a sociedade 
civil (manifesto, iniciativas) 
– (eventos simulta neos 
regionais) 

100% 25/05/2017 MPDG Realizado em 
25/05/2017 – 
Inovaça o Aberta 

6 – Consolidar uma 
plataforma para: registrar 
experie ncias de inovaça o 
existentes, disponibilizar 
reposito rio de ferramentas, 
processos e metodologia de 
fa cil acesso 

50%  MPDG Em processo de 
desenvolvimento 
pelo MPDG. 

7 – II Encontro da Rede -  MPDG  

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

   

   

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS 

A partir da realizaça o do evento de abertura da Rede InovaGov – ocorrido em 25/05/2017, que teve como objetivo 
promover e fomentar a participaça o da sociedade civil, parceiros privados e academia no a mbito da Rede Federal 
de Inovaça o do Setor Pu blico – marcos importantes foram atingidos e a avaliaça o de andamento do processos 
relativos ao Compromisso 09 e  satisfato ria ate  o momento. 

 


