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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

4 de abril de 2017 09 Iara Cremonesi Endo (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 

MARCOS EXECUTADOS 

2 – Promover e apoiar atividades de formaça o, troca de experie ncias e disseminaça o de boas pra ticas 

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

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

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Todos os marcos esta o em desenvolvimento e a partir do evento de Abertura da Rede de Inovaça o, ja  marcado para 
o dia 25/05/2017, ocorrera  um avanço no percentual de execuça o e/ou aperfeiçoamento na forma de entrega. 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Atividades de promoça o e 
apoio a atividades de 
formaça o, troca de 
experie ncias e disseminaça o 
de boas pra ticas 

25% [Selecionar data] MPDG Ja  foram 
realizadas 
algumas 
atividades, outras 
esta o previstas ao 
longo do ano. 

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

25% [Selecionar data] MPDG Atividade 
continua da Rede 

I Encontro da Rede de 
Inovaça o como a Sociedade 
Civil 

25% 25 de maio de 2017 MPDG Em processo de 
elaboraça o 
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RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A partir do evento de Abertura da Rede vamos iniciar 
o debate sobre o marco no. 01 – Manifesto da Rede de 
Inovaça o com a participaça o da sociedade civil. 

 E  um ajuste temporal de 
data de iní cio. 

O marco no. 04 de certa forma ja  esta  em execuça o, 
por interme dio do Blog e ediça o do Regulamento da 
Rede InovaGov, que possibilita a adesa o a  rede. 

 A partir do evento de 
abertura da rede 
pretendemos ampliar os 
canais de interaça o com a 
sociedade civil. 

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

A partir do evento do dia 25/05/2017 va rios dos marcos do Plano de Aça o Nacional sera o alavancados e a 
execuça o tende a ser mais ra pida e produtiva, destacando que na o consideramos que estejam em atraso.  

Ressalto tambe m que a partir do evento – que tem como objetivo – a abertura da rede a  sociedade civil, parceiros 
privados e academia – os grandes marcos sera o em grande parte tratados e tera o sua execuça o potencializada. 


