LABS
Laboratórios de Inovação no setor público

Prezados,
É com muita satisfação que a WeGov – Treinamento para Gestão Pública encaminha
proposta para sua inscrição no curso de Laboratórios de Inovação no Setor Público na
modalidade EAD - Ensino à distância.

1.

A WeGov

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

Local: EAD (www.wegov.net.br)
Certificado digital: 12 horas-aula
Investimento: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) ou descontos para grupos
(conferir condições no item 6)
Pagamento: nota de empenho; cartão de crédito, depósito ou boleto.

3.

Equipe

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.
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.
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Ana Camerano cursou Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina.
Foi diretora de operações da AIESEC, trabalhando com projetos sociais em Florianópolis.
Tem experiência de voluntariado e estágio na América Latina e acredita que temos muito a
aprender com os nossos vizinhos. Responsável pelo relacionamento com o cliente,
encontrou na WeGov uma maneira de impactar positivamente a sociedade e revigorar o
setor público.
Isadora Caldas é a designer gráfico da WeGov. Graduada pela Universidade Federal de
Goiás, tem experiências de trabalho em ONGs e estágio em áreas diversas como
tecnologia, animação e arte. Encontrou na empresa uma forma de contribuir com a
sociedade, por meio da gestão do design e colaboração de uma rede de agentes de
mudança no setor público.
Lincon Shigaki é facilitador da WeGov. Formado em Administração na Universidade
Federal de Santa Catarina. Trabalhou com consultoria em gestão no Movimento Empresa
Júnior, onde foi Presidente da Ação Júnior e da Fejesc. Possui uma fé inabalável que
podemos viver em um país melhor, e não consegue se ver fora do processo de
transformação dessa realidade.
Tainá Vital é formada em Comunicação Social pela UFRJ e mestra em Educação pela
UFSC, com o tema de pesquisa políticas públicas de inclusão digital no Brasil. Tem vasta
experiência em produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas. Acredita que as
mídias devem servir como um forte aliado para um modelo de sociedade mais
representativo e plural.
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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 curso

As crescentes demandas sociais, a dificuldade em lidar com os problemas complexos e a
crise institucional nos governos requerem uma nova forma organização que permita
catalisar a mudança e remover barreiras criativas, de forma que o processo de inovação se
amplifique e acelere.
Neste curso, nós vamos apresentar os principais elementos existentes em laboratórios de
inovação no setor público para que você reflita e aprenda sobre a construção e operação
desses ambientes em sua instituição. O curso propõe também duas atividades (facilitação
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de reunião) para você realizar com sua equipe. Você poderá aprender sobre laboratórios e
construir colaborativamente as ações dentro da sua instituição.

5.

Conteúdo programático

Nosso conteúdo programático, elaborado a partir do nosso framework de trabalho, foi
desenhado com blocos compostos de assuntos que equilibram: conceituar, refletir,
implementar e experimentar em diversos formatos. O curso está dividido em 4 Módulos,
conforme segue:
A. Inspiração (Módulo 1)
1. Introdução ao curso
2. Sistematização do conhecimento
3. O que são laboratórios de inovação
4. Linkeria Labs

B. Primeiros passos (Módulo 2)
1. O que impede a inovação na sua instituição
2. Tipos de laboratórios e serviços
3. Ciclo da inovação
4. Definindo o(s) objetivo (s) do laboratório
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5. Marco legal
6. Espaço físico

C. Competências e escolhas
1. InLand lab
2. Pesquisa laboratórios no Brasil
3. Profissionais e competências
4. Questionário competências

D. Mão na massa
1. Sensibilização de gestores e servidores
2. Carta de serviços
3. Ferramentas para o laboratório
4. Encerramento

6.

Investimento

Pessoa Física
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
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Forma de pagamento: Aceitamos nota de empenho; cartão de crédito, depósito ou
boleto.
Pessoa Jurídica
Forma de pagamento: Aceitamos nota de empenho; depósito ou pagamento de boleto.

Unidades

Valor total

Valor com
desconto

Valor unitário
com desconto

Desconto total

Tempo de
acesso

1

R$ 460,00

R$ 460,00

R$ 460,00

R$ 0,00

60 dias

50

R$ 23.000,00

R$ 21.000,00

R$ 420,00

R$ 2.000,00

90 dias

100

R$ 46.000,00

R$ 38.000,00

R$ 380,00

R$ 8.000,00

90 dias

200

R$ 92.000,00

R$ 72.000,00

R$ 360,00

R$ 20.000,00

120 dias

300

R$ 138.000,00

R$ 110.000,00

R$ 366,67

R$ 28.000,00

160 dias

500

R$ 230.000,00

R$ 150.000,00

R$ 300,00

R$ 80.000,00

190 dias

O valor inclui:
● Certificado (digital) para o participante;
● Pagamento dos impostos.
O participante deverá:
● Realizar o curso em até 60 dias a contar no primeiro dia do acesso liberado;
● Encaminhar o comprovante de pagamento para financeiro@wegov.net.br para ter
acesso liberado e realizar o curso.
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7.

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-da-empresa

Gabriela Tamura | Diretora de Negócios | gabriela@wegov.net.br
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