8º Redes WeGov
FEIRA DE CASES

25 e 26 de Abril de 2019
Florianópolis/Santa Catarina
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1. A WeGov
A WeGov é um Espaço de Aprendizado em Governo. Suas principais premissas são:
● Empoderar os agentes públicos;
● Iluminar ideias e ações que possam ser replicadas;
● Promover a aproximação interinstitucional entre agentes públicos das três
esferas e dos três poderes.
A WeGov não é apenas uma empresa que organiza cursos e eventos. Lideramos uma
rede colaborativa de aprendizado em governo, amparada pelo conceito “Learn by
Doing” (Aprender fazendo).

2. Sobre o Redes WeGov
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. Em abril de 2018 realizamos a sétima edição, que
lançou o formato de cases do setor público, onde diversas instituições públicas - das
três esferas e dos três poderes - enviaram seu caso de comunicação/tecnologia a ser
apresentado. Dos 13 cases selecionados, três foram premiados via votação dos
participantes. Os ganhadores foram os cases ''Amamenta Brasília'', da Secretaria de
Saúde do Distrito Federal; ''#VemProTST'' Tribunal Superior do Trabalho; e ''Emendas
Participativas 2017'' do Deputado Federal JHC, respectivamente em terceiro,
segundo e primeiro lugar.

Informações gerais
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Data: 25 e 26 de Abril de 2019
Horário: Das 09h00 às 18h00
Certificado: 16 horas
Local: Florianópolis/Santa Catarina
Endereço: Sapiens Parque | Auditório Softplan - Avenida Luiz Boiteux Piazza 1302 Cachoeira do Bom Jesus.
Investimento: R$ 1.500,00 por participante (a quantia pode ser parcelada no cartão,
paga em boleto ou por empenho).

Programação do evento
(A programação ainda está sujeita a alterações, por favor não divulgá-la até o
lançamento oficial).

PROGRAMAÇÃO
25 de abril de 2019
Horário

Atividade

Palestrante

Instituição/Empresa

09:00

1

Login e Credenciamento

-

WeGov

10:00

2

O Futuro da Comunicação

André Tamura

WeGov

11:00

3

Comunicação em momentos de
Prefeito Luciano Buligon
crise - a tragédia da Chapecoense

12:00

Prefeitura de Chapecó

ALMOÇO

14:00

4

Tendências do Twitter

15:00

5

Airbnb

16:00

6

Lançamento Livro do IPEA

Fernando Gallo

Twitter
Airbnb

Pedro Cavalcante

IPEA
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16:20

7

Feira de Cases

Selecionados

-

18:00

8

Happy Hour oficial do evento

-

-

20:00

FIM DO DIA 1

26 de abril de 2019
Horário

Atividade

Palestrante

Mídias Sociais do Papa: mesmo
Padre Arnaldo Rodrigues
conteúdo, novas linguagens

Instituição/Empresa

09:00

9

10:00

10 A combinar

Adriano Marcandali

Facebook Workplace

11:00

11 Uber

Irina Cezar

Uber

André Tamura
Bárbara Libório

WeGov
Aos Fatos

12:00

Vaticano

ALMOÇO

14:00

12 Quiz Fake News + Aos Fatos

16:00

13

16:30

14 Feminismo no setor público

Marília Taufic

Ministério Público de São
Paulo

17:00

15 Premiação dos cases

Gabriela Tamura

WeGov

18:00

Expectativa
X
Realidade:
Rakell Dimanski
Bastidores Eleições 2018

TSE

FIM DO DIA 2

3. Sobre a Feira

Na parte externa ao evento serão montados stands para que as instituições públicas
selecionadas exponham seu case. Diferente de outros eventos que a feira acontece em
tempo integral, concorrendo com a programação e atenção dos participantes, a feira do
Redes terá um espaço especial para que todos participem.

3.1. Sobre o stand
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Cada stand será composto por 1 biombo (2m x 1,2m), uma mesa alta e duas cadeiras altas, a
serem fornecidos pela WeGov.

O que é de responsabilidade do expositor: Forma de apresentação do case (material gráfico,
banner, porta banner, contratação

de fornecedores, brindes, projeção em televisão ou

computador…)

No que podemos ajudar: Enviaremos uma lista de fornecedores para aluguel de televisão,
porta banner, gráfica e outros e estaremos disponíveis para receber os fornecedores dias 23 e
24 de abril no horário comercial. Não atestaremos o recebimento do material nem ficaremos
responsáveis em conferir o item que foi contratado com o que o fornecedor entregou.

3.2. Processo de Inscrição
Processo seletivo: o interessado em expor seu case na feira deverá responder o Formulário
Gerador de Cases até o dia 18 de Março de 2019, às 23h59 (horário de Brasília). Entraremos
em contato para validar a participação na feira, dependendo do número de cases recebidos.

● Responda o Formulário Gerador de Cases AQUI.

3.3. Requisitos
Pode participar: profissionais que trabalham no setor público (servidores públicos,
comissionados, contratados, estagiários) que tenham cases (de sucesso ou fracasso) na área
de Comunicação, Tecnologia ou Inovação.
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Ingresso: Seu case só poderá ser exposto na feira mediante pagamento de inscrição. Cada
case selecionado tem direito a trazer mais uma pessoa, além do inscrito, para expor na feira.
Inscrições devem ser feitas no site: https://www.wegov.net.br/agenda/8o-redes-wegov/)

3.4. Calendário/Prazos
22 de Fevereiro de 2019: Abertura do período de inscrição de cases
18 de Março de 2019: Encerramento do período de inscrição às 23h59 (Horário de Brasília)
25 de Março de 2019: Publicação e comunicado dos selecionados para a feira

4. Premiação
Cada participante do evento receberá 5 adesivos para “curtir” os cases das instituições
públicas. As 6 instituições finalistas com mais curtidas serão escolhidas pela WeGov com base
nos critérios:
● Foco no usuário; O case foi centrado nas necessidades do cidadão-usuário?
● Uso de dados: O case foi baseado em dados e evidências? Houve comunicação
e coleta dos dados de maneira eficiente?
● Uso de storytelling; Este case criou uma narrativa interessante e coerente?
● Insurgência; Este case desafiou o jeito usual de fazer as coisas? Fez parcerias
com agentes incomuns? Construiu alianças para mudança?
● Alcance; mais do quantidade queremos saber se o seu case atingiu as pessoas
certas.
● Iteração: Houve um protótipo-teste antes de lançar o case oficialmente? Seu
desenvolvimento foi rápido e incremental?
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3 pessoas receberão o Prêmio Redes WeGov 2019, uma delas pode ser você :)

WeGov – Treinamento para Gestão Pública
CNPJ: 21.922.841/0001-26
Telefone: (48) 3027-8000 r. 3057
Documentos da empresa para download: http://wegov.net.br/dados-da-empresa
Dúvidas e informações gerais: ana@wegov.net.br / (48) 99901-0332
Dúvidas referentes a inscrição e pagamento: financeiro@wegov.net.br

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