
Florianópolis, abril de 2022

EVENTO REDES
11ª Edição do evento que reúne Comunicadores públicos das 3 esferas e 3 poderes

Proposta comercial

É com muita satisfação que a WeGov – Treinamento para Gestão Pública encaminha

proposta para participação de servidores no Redes 11, na modalidade presencial, nos dias 19

e 20 de maio de 2022, em Florianópolis - Santa Catarina.

1. A WeGov

A WeGov é um Espaço de Aprendizado que faz a inovação acontecer no setor público. Temos

mais de 320 clientes de todas as esferas e poderes, que atendemos desde a nossa fundação,

em 2015.

Nossas principais premissas são: (a) Empoderar os agentes públicos; (b) Iluminar ideias e

ações que possam ser replicadas; (c) Promover a aproximação interinstitucional entre

agentes públicos das três esferas e dos três poderes.

O modelo de aprendizagem da WeGov é amparado pela abordagem metodológica do Learn

by Doing (Aprender fazendo), isso significa que a aprendizagem encontra-se no processo. A

aprendizagem que reflete a ação é uma abordagem desenvolvida para trazer à tona o

repertório dos aprendizes e integrá-las no processo de aprendizagem por meio da
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experimentação. Para WeGov educar, portanto, é incentivar o desejo de desenvolvimento

contínuo, preparar pessoas para transformar algo.

Denominamos nosso modelo de aprendizado pelo acrônimo “CRIE” - Conceituar, Refletir,

Implementar e Experimentar, e suas bases encontram-se nos referenciais de metodologias

ativas, que estimulam a colaboração e construção coletiva de consensos.

Partimos do pressuposto que os profissionais que participam de nossas entregas de serviço já

possuem um repertório consolidado de conhecimentos e possuem diferentes níveis de

maturidade para inovação. Por isso, o processo de facilitação embasado no CRIE, busca trazer

estes conhecimentos prévios à tona, ao mesmo tempo em que cria espaço para uma reflexão

crítica sobre a prática no contexto do profissional aprendiz, e principalmente, instrumentaliza

e promove a experimentação de métodos e ferramentas. A partir disso, a facilitação fomenta

que estes novos conhecimentos e técnicas sejam utilizados na implementação de soluções

reais, no contexto de origem do aprendiz.

Competências que desenvolvemos:

As competências que desenvolvemos nos participantes de todas as nossas capacitações são

baseadas no modelo de competências para inovação do documento da OECD (Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Nem todas as nossas entregas de serviço contemplam o desenvolvimento de todas as

competências, mas de modo geral buscamos desenvolver mais de uma, a saber: iteração,

Alfabetização em dados, Foco no usuário, Curiosidade, Storytelling e Insurgência. A saber,

consideramos competência como o conjunto de conhecimentos (saberes), habilidades

(saber fazer) e atitudes (saber ser).
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2. Informações Gerais

Datas: 19 e 20 de maio de 2022

Local: Square SC na Rodovia SC-401 nº 5500 - SQUARE CORPORATE / José Carlos Daux - CEP:

88032-005 Saco Grande - Florianópolis - Santa Catarina

Horas: 16h (9h - 18h)

Investimento:

● R$ 2.000,00 (dois mil reais) por participante.

● R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para três participantes da mesma instituição, ou seja, para

cada dois participantes da mesma instituição o terceiro ganha uma cortesia 100%

gratuita.

● R$ 1.200,00 (um mil reais e duzentos reais) por participante para grupos com mais de dez

participantes

3. Equipe organizadora

André Tamura: Fundador e Diretor Executivo da WeGov. Empreendedor público, entusiasta

da inovação em governo e das mudanças sociais. Estudou Administração de Empresas e

Ciências Econômicas. Desde que trabalhou como operário de fábrica no Japão, tem evitado

as “linhas de produção”, de produtos, de serviços e de pessoas. Lattes do André

Gabriela Tamura: Fundadora e Diretora de Negócios da WeGov. Administradora Pública

graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Pós-graduada em Gestão Pública

pela Universidade Aberta do Brasil. Resiliente de plantão começou seu relacionamento com o

setor público há 12 anos. Conhece bem a realidade do governo e resolveu ajudar.
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Victor Burigo possui graduação em Administração Pública pela UDESC, em Direito pela

UNIVALI e mestrado em Administração pela UFSC, onde trabalhou em projetos de pesquisa e

extensão sobre Administração Pública, Coprodução do Bem Público, Gestão Social e

Governança Pública. Tem experiência profissional como advogado e como professor

universitário de Administração Pública, além de atividades de liderança acadêmica em

organizações estudantis e em conselhos municipais. Como facilitador na WeGov, encontrou a

possibilidade de contribuir para a transformação do setor público por meio de atividades

desenvolvidas em espaços de aprendizagem, colaboração e criação.

4. Sobre o Redes

O Redes WeGov é um evento multitemático que acontece anualmente desde 2012, pensado

para agentes públicos e estudiosos da administração pública que reconhecem a importância

da utilização das redes sociais e da tecnologia na melhoria do relacionamento e prestação de

serviços ao cidadão, como forma de viabilizar a transparência na gestão pública. Já

capacitamos mais de 1000 Social Media Gov (nome criado pela WeGov para os profissionais

que trabalham na comunicação pública) neste evento que iniciou o debate sobre uso das

redes sociais por órgãos públicos para se aproximar do cidadão e já teve como parceiros:

Kwai, Facebook, Twitter e outras instituições tão significativas quanto essas duas.

Público-Alvo: Gestores públicos da esfera federal, estadual e municipal dos poderes

judiciário, legislativo e executivo; políticos; assessorias de imprensa e de gabinete;

jornalistas; ouvidores; gerentes e equipe de tecnologia da informação; acadêmicos e

empresas interessadas na temática.
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19 DE MAIO DE 2022

Hora Programação Palestrante Instituição

09:00 Abertura - Digital 2022 André Tamura WeGov

10:00
A importância da comunicação para

uma líder Ilana Trombka Senado Federal

11:00
A Importância da Análise de Risco

Político para o Serviço Público
Creomar de Souza Dharma Politcs

12:00 ALMOÇO

14:00
Linguagem simples para o setor

público
Jessika Moreira Íris Lab - Governo do Ceará

15:00 Eleições 2022 Giselly Siqueira Tribunal Superior Eleitoral

16:00 CAFÉ DO REDES

16:30 Feira de cases

18:00 Encerramento do primeiro dia

20 DE MAIO DE 2022

Hora Programação Palestrante Instituição

09:00 Apresentação do projeto Justiceiras Gabriela Manssur Justiça de Saia

10:00
Dicas para criação e edição de

vídeos
Jéssica Macedo WeGov

11:00
Como o Colab pode ajudar a inovar

na comunicação pública
Gustavo Maia Colab

12:00 ALMOÇO

14:00 Tendências de conteúdo para redes Rodrigo Abella R2oh
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sociais de instituições públicas

15:00

Painel Randômico: Conexão das

ASCOM com as áreas de Tecnologia

da informação e  Inovação

Doutor Marco Bruno
Tribunal Regional Federal da 5ª

Região

16:00 CAFÉ DO REDES

16:30
Cases da feira - apresentação dos

cases premiados pela feira

Case 1 Case 1

Case 2 Case 2

Case 3 Case 3

18:00 Encerramento do Redes 11

*A programação está sujeita a alterações por razões diversas até o dia do evento.

Comunicaremos aos participantes com a maior brevidade possível e nos responsabilizamos

em inserir conteúdo em alguma possível falta de palestrante.

5. Investimento
Aceitamos pagamento por boleto, depósito, cartão e nota de empenho. No caso de

pagamentos por boleto, depósito e cartão o mesmo deve ser feito no ato da inscrição e no

caso de empenho o mesmo deverá ser encaminhado para financeiro@wegov.net.br no

mesmo dia que a inscrição for realizada, para que a mesma seja confirmada.

● R$ 2.000,00 (dois mil reais) por participante.

● R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para três participantes da mesma instituição, ou seja,

para cada dois participantes da mesma instituição o terceiro ganha uma cortesia

100% gratuita.

● R$ 1.200,00 (um mil reais e duzentos reais) por participante para grupos com mais

de dez participantes

Atenção: depois da inscrição confirmada
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PRESENCIAL

O valor inclui:

● Honorários e despesas com os palestrantes;

● Espaço físico inovador e de acordo com as leis sanitárias;

● Materiais de apoio para os participantes e brindes;

● Coffee break para o período vespertino nos dois dias de evento;

● Certificados (digitais);

● Pagamento dos impostos.

A instituic ̧ão devera ́:

● Realizar a inscrição do participante no site da WeGov de março a 05 de maio de

2022;

● Encaminhar nota de empenho para o e-mail financeiro@wegov.net.br;

A proposta e ́ va ́lida até 05 de maio de 2022, data que encerramos as inscrições.

6. Dados da WeGov

Razão social: WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME.

CNPJ: 21.922.841/0001-26 - Telefone: (48) 9 8848-9972

Documentos da empresa para download: http://wegov.net.br/dados/

Dados bancários: Banco do Brasil – 001 / Agência 3174-7 / Conta Corrente 30820-X

PIX: 21.922.841/0001-26
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Gabriela Tamura | Diretora de Negócios | gabriela@wegov.net.br
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