Selecionados Janela GNova 2020

É com satisfação que anunciamos que a equipe do GNova definiu os projetos
vencedores da sua 1ª edição do Janela GNova!
A definição ocorreu por meio de entrevista em que os candidatos/equipes
apresentaram:
• A relevância

do problema: características do problema, sintomas, causas,
interdependências, consequências para a sociedade e para o governo
identificando sua importância para os ODS);
• Identificação do público prioritário da solução do problema: quem se
beneficia da resolução diretamente e indiretamente;
• Governabilidade: os apoiadores políticos (dirigentes) para desenvolver e
implementar o projeto.
• Atores necessários: atores necessários que devem participar do
desenvolvimento da solução.
• Disponibilidade: quantas pessoas serão alocadas no projeto e qual
disponibilidade de participar das oficinas de design para criar a solução.
Conheça os projetos selecionados (em ordem alfabética):
Abordagem Comportamental aplicada ao Compliance Tributário - SRF/ME
Como podemos desenvolver soluções inovadoras para melhorar a experiência do
servidor e gerar valor público? (SGP)
Inovação no processo de comunicação da atuação regulatória da Ana (ANA)
Lab do segurado especial (AGU)
Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas (SENASP/MJSP)

Nesta primeira edição, priorizamos os projetos das instituições que possuem ou
estão criando unidades de inovação. Adotamos esse critério porque nosso principal
objetivo é contribuir para a geração de capacidades de inovação, para além dos
protótipos de soluções a serem gerados especificamente em cada projeto.
Para os projetos que não foram selecionados, queremos, de alguma forma, apoiar
essa iniciativa nascente de inovação. Para isso, convidamos os participantes do processo
seletivo a integrar as nossas redes socais do GNova (facebook, Instagram, Twitter) e
assim acompanhar os nossos eventos de inovação abertos ao público.
Também informamos que a Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
oferece um conjunto de cursos de Metodologias para Projetos de Inovação e que podem
ser úteis para o desenvolvimento de inovações. Mais informações podem ser
encontradas no site da Escola (www.enap.gov.br)!

Agradecemos a participação de todas as equipes no processo seletivo da Janela
GNova! Para nós, foi um prazer ter conhecido melhor o espírito inovador de muitos
servidores públicos. Esperamos repetir essa rica experiência e acreditamos que novas
janelas serão abertas pelo GNova daqui para frente.
Equipe GNova - Laboratório de Inovação em Governo/Enap

