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VOCÊ SABIA QUE O GESPÚBLICA POSSUI UM COMITÊ
CONCEITUAL?
O Comitê Conceitual é composto por técnicos com conhecimento e
experiência na área de gestão e vivência do Modelo de Excelência em Gestão
Pública (MEGP) e dos instrumentos adotados pelo GESPÚBLICA.
Com reuniões regulares, o Comitê tem o objetivo de discutir e propor
melhorias no âmbito do GESPÚBLICA, manter o MEGP alinhado com o
“estado da arte” da gestão contemporânea, assessorar tecnicamente a
Gerência Executiva e o Comitê Gestor do Programa sempre que demandado
entre outras competências.
Recentemente, o Comitê Conceitual aprovou o novo Instrumento de
Autoavaliação da Gestão Pública - IAGPde 250 pontos (vide quadro ao lado)
e trabalha, atualmente, em novas produções relativas à gestão estratégica e à
pesquisa de satisfação.

O EIPPS AGORA É PESQUISA.GOV
Está disponível para órgãos públicos do Executivo Federal a ferramenta
Pesquisa.Gov. Por meio desse sistema, gestores podem criar questionários e
enviá-los por e-mail ou weblink, emitir relatórios e gráficos prontos ou
personalizados. No Pesquisa.Gov também é possível inserir textos com
análises e comentários, em cada questão. A ferramenta é estratégica para
tomada de decisão, para avaliar e aferir qualidade dos serviços públicos.

INSTRUMENTO DE
AUTOAVALIAÇÃO 250
PONTOS
O GESPÚBLICA lançou o
Instrumento para Avaliação da
Gestão Pública 250 Pontos
(IAGP
250).
O
novo
instrumento tem sido aplicado
como piloto junto ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo
(CAU/BR). Junto com o novo
IAGP 250 Pontos, está sendo
disseminado também o Guia
Prático para Avaliação de
Gestão que reúne informações,
conceitos,
fundamentos,
métodos
e
técnicas
do
Instrumento. Para saber mais
acesse www.gespublica.gov.br.

A ferramenta é uma reformulação do antigo Instrumento Padrão de Pesquisa
e Satisfação (eIPPS) e teve a sua última atualização em dezembro de 2015.
Desde julho do ano passado, foram realizadas 45 pesquisas oficiais pelos
órgãos cadastrados, como Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Controladoria-Geral da União
(CGU), Ministérios da Justiça e Educação. Veja aqui como se cadastrar.

A ferramenta Pesquisa.Gov possibilita aos gestores a realização de
pesquisas online, em formato simplificado.
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“VOCÊ TÁ LOUCO?”
Aqui no Departamento de Modernização da Gestão Pública, onde hoje está inserido o
GESPÚBLICA, é assim: há espaço para todas as ideias que nos levem a uma melhor
organização do Estado e melhores entregas de políticas e serviços públicos. Há espaço,
inclusive, para as mais loucas. Na foto, o painel que colocamos na parede (e no chão!):
só entra ideia que provoque em quem as lê a pergunta: "você tá louco?".
E vocês? Querem compartilhar alguma ideia louca para nos ajudar? Envie suas ideias
para o e-mail do Programa: seges.gespublica@planejamento.gov.br.

OFICINA NO CONSELHO DE ARQUITERURA E
URBANISMO
Fonte:http://www.caubr.gov.br/?p=54358
Nos dias 22 a 24 de março, funcionários do CAU/BR e de mais quatro
CAU/UF (AL, AM, RN e RS) participaram do primeiro treinamento para
adoção dos princípios de excelência em gestão pública, promovido pelo
Ministério do Planejamento. Essa ação integra o programa de adesão ao
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
(GESPÚBLICA), assinado pelo CAU/BR e mais dez CAU/UF. Leia mais
aqui

Fale Conosco:
GESPÚBLICA
Secretaria de Gestão
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco "K"
4° andar, Sala 465.
Brasília/DF
CEP: 70040-906
Telefone: (61)2020-5217
seges.gespublica@planejamento.gov.br
http://www.gespublica.gov.br/

NOTÍCIAS DOS NÚCLEOS
Com o objetivo de atualizar os dados do
GESPÚBLICA Nacional em relação às
organizações
adesas
ao
Programa nos Estados, foi solicitado aos
Núcleos Estaduais a complementação e/ou correção
dos dados em uma tabela enviada por e-mail para ser
preenchida até o dia 15 de abril.

NORTE
NORDESTE

CENTRO
OESTE
SUDESTE

SUL
Será muito importante a atualização correta e regular
destes dados, motivo pelo qual a Coordenação Nacional do
GESPÚBLICA enviar regularmente esta mesma requisição aos Núcleos
Estaduais, com frequência bimestral.

Quer receber as novidades do GESPÚBLICA? Mande email para seges.gespublica@planejamento.gov.br

