
Responsável: Comitê Governança na Prática

Coordenadores: Luana Lourenço e Flávia Canêdo Atualizado em: 

Quantidade de Ações: 11 25/05/2021

Objetivo Tático O QUE (AÇÃO) QUEM ONDE

QUANDO

(data 

inicial)

QUANDO 

(data final)
PORQUE COMO

 QUANTO 

(tempo) 

 QUANTO 

(R$) 
STATUS OBS

 1 - Levantar as Boas 

Práticas de Governança
1.1. Apresentações de práticas de boa governança no 

âmbito Federal

Walter, Nardes e 

Telles
Ambientes on-line 30/10/20

Levantamento de dados e alinhamento de 

conhecimento

Exposições virtuais de profisisonais experientes sobre o 

tema

 Não se 

aplica 
Concluído

 1 - Levantar as Boas 

Práticas de Governança
1.2. Apresentações de práticas de boa governança no 

âmbito Estadual

Cris, Érika, Naiara, 

Luciana, entre 

outros

Ambientes on-line 30/11/20
Levantamento de dados e alinhamento de 

conhecimento

Exposições virtuais de profisisonais experientes 

sobre o tema

 Não se 

aplica 
Concluído

 1 - Levantar as Boas 

Práticas de Governança

1.3. Consolidação de boas práticas de governança em 

repositório de arquivos (ex.: manuais, artigos, livros, 

sites, normativos, revistas, etc)

Todos do GT-Gov-

Prat

Ambientes on-line 

(depende 

conversa e 

deliberação da 

Adm RGB)

31/10/21
Disponibilização de dados, informações e 

conhecimento sobre práticas de boa 

governança pública

Inserção de arquivos por meio de trabalho 

colaborativo dos membros do GT-Gov-Prat

 Ainda não 

dimensiona

do 

(depende 

da escolha 

da 

ferramenta) 

Em andamento

 2 - Realizar eventos de 

Mentoria em Práticas 

de Boa Governança 2.1. Definição de procedimento para realização de 

mentoria em práticas de boa governança (protocolo)

Coordenadores 

fazem a proposição 

e busca consenso 

entre os membros 

GT-Gov-Prat

reuniões virtuais 

do GT-Gov-Prat
30/09/21

Definição de protocolo de ação para realização 

de mentoria (sem receita de bolo)

Elaboração de um roteiro/fluxo e questionário para 

o o recebimento e realização da mentoria

 Não se 

aplica 
Em andamento

 2 - Realizar eventos de 

Mentoria em Práticas 

de Boa Governança 2.2. Critérios de seleção/priorização de casos para 

realiação das mentorias

Coordenadores 

fazem a proposição 

e busca consenso 

entre os membros 

GT-Gov-Prat

reuniões virtuais 

do GT-Gov-Prat
30/09/21

Definição clara/objetiva de processo seletivo 

no âmbito das mentorias
Elaboração de matriz de critérios com pesos

 Não se 

aplica 
Em andamento

 2 - Realizar eventos de 

Mentoria em Práticas 

de Boa Governança 2.3. Realização de eventos de mentoria tendo como 

base a avaliação das práticas de boa governança

Qualificados da 

organização e da 

RGB que 

participarão do 

processo de 

mentoria

Ambientes on-line 

(Webinar)
31/12/21

Promoção de melhorias organizacionais com 

foco em práticas de boa governança pública 

para o público externo na RGB

Execução de Mentoria on-line
 Não se 

aplica 
Não inciada

 3 - Implementar o 

código de boas práticas 

de governança

3.1. Elaboração de código de boas práticas de 

governança pública

Coordenação Luana 

e Flávia, bem como 

grupo de revisão 

Site da RGB 

(verificar 

replicações em 

sites de parceiros)

30/09/21
Redução de assimetria informacional dos 

gestores públicos

Descrição de problemas e suas respectivas soluções 

relacionadas com práticas de boa governança 

pública

 Ainda não 

dimensiona

do 

(depende 

da escolha 

da formato 

de 

divulgação) 

Em andamento

 3 - Implementar o 

código de boas práticas 

de governança 3.2. Confecção de "pílulas" de boas práticas de 

governança extraídas do código por meio de 

perguntas e respostas

Todos os membros 

do GT-Gov-Prat 

selecionados 

previamente com 

base no código

Ambientes on-line 

(YouTube e redes 

sociais)

20/12/21
Promover o código de práticas de boa 

governança pública
Vídeos (1 minuto), Banner, Teaser, entre outros

 Não se 

aplica 
Não inciada
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 3 - Implementar o 

código de boas práticas 

de governança
3.3. Divulgação ampla (acadêmica e técnica) sobre o 

código

Membros do - GT-

Gov-Prat

Presencial e 

Ambientes on-line 

(academia e 

escritórios)

20/12/21
Publicizar o código de práticas de boa 

governança pública
Apresentações, reuniões, debates, entre outros

 Ainda não 

dimensiona

do  

Não inciada

 3 - Implementar o 

código de boas práticas 

de governança 3.4. Realização de evento acadêmico sobre boas 

práticas de governança: Webinar em Boas Práticas e 

Governança: Teorias e Práticas em Liderança, 

Estratégia e Controle"

Coordenanção com 

o convite de 

acadêmicos

Ambientes on-line 31/12/21
Fomentar o debate teórico e prático sobre as 

boas práticas de governança

Webinar (aberto, ou seja, público interno e externo 

À RGB)

 Não se 

aplica 
Concluída

Foi realizado o primeiro evento dia 

12/5/21: 1° Webinar em Boas Práticas e 

Governança: Teorias e Práticas em 

Liderança, Estratégia e Controle"

Serão realizados outros eventos. 

Previsão em Agosto e Novembro/2021

 3 - Implementar o 

código de boas práticas 

de governança

3.5. Realização de evento sobre boas práticas de 

governança: Webinar em Governança e Inovação no 

Setor Público

Coordenanção com 

o convite de 

acadêmicos

Ambientes on-line 31/08/21
Fomentar o debate teórico e prático sobre as 

boas práticas de governança

Webinar (aberto, ou seja, público interno e externo 

À RGB)

 Não se 

aplica 
Em andamento


