Produto 7- Material didático com os conteúdos de cada uma das oficinas

Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública
Este documento apresenta o Material didático com os conteúdos de cada um das oficinas
realizadas no âmbito do Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública, iniciativa
promovida pela ONU-Habitat que consiste em atividades formativas junto a servidores
públicos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ) e membros de organização da
sociedade civil, a ser disponibilizado aos participantes.
O documento irá apresentar todos os materiais didáticos que foram utilizados para a
formulação e condução das cinco oficinas realizadas, estando dividido nas seguintes
seções: 1. Introdução e justificativa; 2. Materiais didáticos; 2.1. Oficina 1 - Metodologias de
Participação; 2.2. Oficina 2 e 4 - ODS, Agenda 2030 e Nova Agenda Urbana; 2.3. Oficina 3 Transparência pública e dados abertos; 2.4. Oficina 5 - Laboratórios de Inovação.

1. Introdução e justificativa
O Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública se insere no contexto do projeto de
cooperação técnica “Sistemas de responsabilidade pública” implementado pela
ONU-Habitat com o intuito de medir, monitorar e informar sobre políticas urbanas
sustentáveis da cidade do Rio de Janeiro, assim como ocorre em outras regiões da América
Latina, diante da necessidade de implementação no âmbito local dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Agenda 2030.
Em etapa anterior do projeto, foi realizado o mapeamento com o intuito de compreender as
necessidades latentes da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro na efetivação dos ODS.
Nesse processo, identificou-se a possibilidade de se contribuir para o desenvolvimento de
capacidades junto aos servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro nos eixos de
governo aberto, tais como, metodologias de participação social, transparência, acesso à
informação e dados governamentais e laboratórios de inovação na gestão pública. Além de
auxílio para a difusão da Agenda 2030, ODS e Nova Agenda Urbana.
Em observância à demanda apresentada pelos servidores e levando em conta o
desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) para a cidade do Rio de
Janeiro, já em construção, o Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública atendeu à
necessidade de capacitações para gestores e técnicos do município do Rio de Janeiro com
o intuito de estimular iniciativas de governo aberto que favoreçam o alcance dos ODS e
tornar as políticas públicas municipais mais eficientes e alinhadas aos anseios da
população. No mais, as oficinas formativas ofereceram suporte aos servidores envolvidos
na elaboração do PDS, conectando e integrando as expectativas empregadas nesse
processo com os esforços da ONU-Habitat.
A consultoria contratada enfrentou o desafio de, por meio de metodologia inovadora,
realizar atividades para o desenvolvimento de capacidades entre os agentes públicos

municipais integrados no Comitê responsável pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável
do Rio de Janeiro e representantes de organizações da sociedade civil que atuam nesses
temas.
Importante ressaltar que o Termo de Referência que constou no processo de chamamento
e que vincula as entregas da consultoria previa como produto a ser entregue a:
7) Elaboração de material didático com os conteúdos de cada uma das oficinas para
os participantes;
Dessa forma, o presente documento detalha os materiais didáticos com os conteúdos de
cada uma das oficinas e indica os respectivos links de acesso para a disponibilização aos
participantes do Laboratório Urbano de Responsabilidade Pública.

2. Materiais didáticos
2.1. Oficina 1 - Metodologias de Participação
A oficina sobre metodologias de participação social ocorreu no dia 28 de março de 2019, no
Museu de Arte do Rio. Para sua formulação e condução, foram utilizados os seguintes
materiais as quais se encontram aqui disponíveis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação - Oficina 1 - Metodologias e Ferramentas de Participação Social;
Check-list de participação social;
Iniciativas de participação social;
Compilado sobre Iniciativas de participação social;
Carta Liberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - CLAD;
Un gobierno abierto - OCDE;
Democracia, participação e redes sociais digitais;
Participação Política e Transparência online;
Áudio de Beth Noveck - Encuentro Sociedad de Políticas Públicas;
Sistematização - Expectativa do dia;

2.2. Oficina 2 e 4 - ODS, Agenda 2030 e Nova Agenda Urbana
Apesar de o Termo de referência ter previsto a realização de uma oficina de formação sobre
a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana, na
pactuação com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e com representantes da ONU
Habitat entendeu-se que melhor seria a divisão em duas oficinas, sendo uma sobre ODS e
Agenda 2030 direcionada a servidores da rede municipal de educação e outra sobre Nova
Agenda Urbana e Governo Aberto para servidores municipais e representantes da
sociedade civil.
A Oficina 2 sobre ODS e Agenda 2030 realizada para educadores da rede municipal de
ensino ocorreu em 01 de abril de 2019, na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo

Freire. Para sua formulação e condução, foram utilizados os seguintes materiais as quais se
encontram aqui disponíveis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação - Oficina 2 - ODS e Agenda 2030;
Documentos temáticos - ODS - ONU/BR;
Procesos de comunicación social para hacer locales los ODS - UCCI;
Glossário ODS 11 - ONU/BR;
Guia para Integração dos ODS - PNUD;
Roteiro para a localização dos ODS;
Mapeamento das Ações nas Escolas (respostas);
Oficina ODS e Agenda 2030 - Dúvidas;
Oficina ODS e Agenda 2030 - Manchetes;

Ainda, foram disponibilizados materiais sobre ODS e Agenda 2030 próprios para o público
infantil e jovem para que os educadores pudessem utilizar em suas atividades, disponíveis
aqui:
●
●
●
●
●
●

Global Goals Debate - UNICEF;
Introducing the Global Goals;
Turning Learning into Action;
What World do you want in 2030?
SDG 2030 Guide to Kids;
SDG Glass;

A Oficina 4 sobre Nova Agenda Urbana e Governo Aberto realizada para os servidores
municipais e representantes da sociedade civil ocorreu em 25 de abril de 2019, no Museu
de Arte do Rio. Para sua formulação e condução, foram utilizados os seguintes materiais as
quais se encontram aqui disponíveis:
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação - Oficina 4 - Agenda 2030, Nova agenda Urbana e Governo Aberto;
Agenda 2030 - ODS Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável Proposta de Adequação - IPEA;
Relatório de acompanhamento - ODS - BH;
SDG 11 Synthesis Report - ONU-Habitat;
Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles;
Vídeo - Cordel de Governo Aberto;
Vídeo - Parceria para Governo Aberto - OGP;

2.3. Oficina 3 - Transparência pública e dados abertos
A oficina sobre transparência pública e dados abertos ocorreu no dia 16 de abril de 2019, no
Planetário do Rio de Janeiro. Para sua formulação e condução, foram utilizados os
seguintes materiais as quais se encontram aqui disponíveis:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação - Oficina 3 - Transparência e dados abertos;
Inspirações: documentos sobre o tema “transparência e acesso à informação";
Cards da LAI;
Guia - Por dentro do e-SIC - Instituto de Gov. Aberto;
Os 5 anos da Lei de Acesso à Informação - Artigo 19;
Da publicidade;
Publicness, Publicity;
The Internet and Transparency;
Avaliação da eTransparência em portais;
Liberdade de informação: um estudo de direito comparado;
Transparency in government communication;
Transparency in search of a theory;
Government at a Glance 2017;
Novos desafios para a ideia de transparência pública;
Identidade Revelada: entraves na busca por informação pública no Brasil;
Open Data Barometer;
Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government;
Utilization of Open Government Data;
Gobierno abierto es la respuesta;
Oficina de transparência - apresentação participantes;

2.4. Oficina 5 - Laboratórios de Inovação
A oficina sobre Inovação na gestão pública e Laboratórios de Inovação de políticas públicas
ocorreu no dia 07 de maio de 2019, no Planetário do Rio de Janeiro. Para sua formulação e
condução, foram utilizados os seguintes materiais as quais se encontram aqui disponíveis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apresentação - Oficina 5 - Laboratórios de Inovação;
Ciclo de Inovação Aberta do Pátio Digital;
Fluxo de projetos - GNOva;
Nuvem de palavras - Características da inovação;
Iniciativas;
Laboratórios de Inovação;
Revisão das competências de inovação e liderança na alta administração pública do
Brasil;
Desafios para Inovação na Gestão Municipal - Arapyaú;
Inovação no setor público - IPEA;
Competências Essenciais Inovação no Setor Público - OECD;
Design Thinking;
Human Centered Design - Kit de ferramentas;
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