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Integração da Tecnologia da Informação à Gestão Pública Empreendedora
Objetivo:
- Reformulação da abordagem da Tecnologia da Informação na Secretaria de Gestão
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, visando maior automatização
de tarefas e integração entre as áreas, o aperfeiçoamento do processo de divulgação
de informações e a melhoria do nível de acompanhamento do desempenho
institucional das suas ações, assim como permitir a criação dos fundamentos para a
implantação de um ambiente de gestão do conhecimento na SEGES/MP.

Atividades a Serem Desenvolvidas:
1. Discussão e implantação de uma política de comunicação para a Secretaria de
Gestão, baseada na proposta contida no diagrama abaixo:
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2. Discussão e implantação de um plano diretor de informática para a Secretaria, após
a análise da situação atual e a definição das necessidades de desenvolvimento e de
integração de novos sistemas informatizados, de forma a intensificar o uso e o
compartilhamento de documentos e aplicações no ambiente Internet;
3. Integração da política de comunicação com o plano diretor de informática da
SEGES, de forma a maximizar a divulgação de informações e o uso de ferramentas
informatizadas, assim como viabilizar ações de gestão do conhecimento (mapping,
sourcing, sharing, meta-knowledge e organizational memory);
4. Desenvolvimento de sistema de indicadores de desempenho (qualidade, eficácia,
eficiência, economicidade e efetividade) das ações da SEGES;
5. Desenvolvimento de sistema de acompanhamento das atividades junto a Clientes;
6. Desenvolvimento de sistema de acompanhamento dos ciclos de auto-avaliação da
gestão na SEGES;
7. Integração e análise das funções desempenhadas pelos diversos websites mantidos
pela SEGES/MP, conforme relação abaixo:
- SEGES/MP: http://www.planejamento.gov.br/GESTAO/index.HTM;
- Programa de Qualidade no Serviço Público:
http://qualidade.planejamento.gov.br/;
- PQGF: http://pqgf.planejamento.gov.br/;
- Desburocratização: http://www.d.gov.br/;
- Conhecimento em Gestão Pública: http://www.gestaopublica.gov.br/;
- II Fórum Global: http://www.21stcentury.gov.br/;
- Intranet/SEGES: http://serv_seges/intranet/;
- Rede Social: http://www.redesocial.org.br/;
- Programa Gestão Pública Empreendedora:
http://www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/programas/index.htm;
- Programa de Valorização do Servidor:
http://www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/programas/index.htm;
- Sistema de Gerenciamento do Programa de Modernização do Poder
Executivo Federal (SIG?): em implantação, por consultoria;
- PVS Capacitação: em construção, pela CGMI/MP;
- Fóruns de Discussão SEGES: MS-Outlook (correio eletrônico), Yahoo
(comunidade virtual em inglês) e MSN (comunidade virtual em português).

8. Definição dos procedimentos/recursos necessários à implantação de Informativo
da SEGES, conforme proposta abaixo:
INFORMATIVO da Secretaria de Gestão/MP
Ano I - Nº ZERO
Brasília, xx de julho de 2001.

“Toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo
de errar e que aprende com os erros"
Bill Gates

Encontro sobre Gestão de Recursos Humanos
Dia 09 de julho a Dra. EVELYN fez apresentação, à Equipe SEGES, dos
documentos discutidos durante o Reunião de Trabalho sobre Gestão de
Recursos Humanos na Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico - OCDE, realizada em Paris, de 25 a 26 de
junho. Cópias dos documentos estão à disposição no website.....

Governança e Administração no Século XXI
De 09 a 13 de julho os Diretores dos Programas de Gestão Pública
Empreendedora e de Valorização de Recursos Humanos estiveram
representando a SEGES no "25º Congresso Internacional de Ciências
Administrativas", a realizar-se em Atenas/Grécia. Para mais detalhes sobre
a programação do evento, visite o website da organização promotora do
evento, a International Institute of Administrative Sciences - IIAS, no
endereço eletrônico http://www.iiasiisa.be/iias/athens/aiaththm.htm.

Parabéns, seu site é Top CADÊ?
Dia 22 de junho recebemos correspondência do CADÊ? com o seguinte
conteúdo: "O site http://www.gestaopublica.gov.br foi avaliado por nossa
equipe editorial, segundo critérios de conteúdo, design e funcionalidades e
figura agora como um dos mais completos na categoria Governo. Junto com
esta mensagem estamos enviando duas opções de Selos de Qualidade que
podem ser utilizados em sua página."
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9. Identificação das atuais e futuras parcerias institucionais, visando internalizar os
conceitos de governo eletrônico, gestão da informação e gestão do conhecimento
(CGMI/MP, SLTI/MP, ENAP/MP etc) na Secretaria de Gestão.

_____________________________
Espartaco Madureira Coelho

Brasília, 10 de agosto de 2001.

