
 

 

 

Implementando a Transformação Digital  
no Setor Público 

Apresentação: 

A transformação digital já se incorporou ao dia a dia das nossas vidas. As facilidades dessa incorporação 

ampliam as expectativas dos cidadãos quanto aos serviços oferecidos pela administração pública. 

Nota-se, consequentemente, uma mudança na agenda pública que precisa compreender e atender aos 

novos valores dessa sociedade. Esse curso visar preparar os funcionários e empregados públicos para 

a implementação da transformação digital em seus órgãos, considerando os aspectos regulatórios 

específicos da atividade pública e os requisitos de alto desempenho do setor privado.  

Ministrado por dois profissionais com vasto conhecimento desse processo, o curso permite uma 

compreensão do cenário atual, bem como antecipa tendências futuras. Com abordagem prática, focada 

em situações reais, provê aos alunos o conhecimento e o ferramental necessário para planejar e gerir 

com sucesso os projetos de transformação digital em seus órgãos. 

O objetivo desse curso é capacitar gestores e técnicos do setor público na elaboração de projetos de 

inovação centrados em transformação digital, seguindo as regras definidas na Lei nº 13.243, de 

11.01.2016, e Decreto nº 9.319, de 21.03.2018. 

Instrutor: Jetro Coutinho 

Bacharel em Administração pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduado em Direito 

Financeiro e Tributário e em Direito Administrativo. Professor de Economia e de Auditoria 

Governamental para concursos públicos. É especialista em Gestão de Riscos e Controles 

internos e Auditor do TCU, órgão no qual seus trabalhos têm sido premiados no prêmio 

Reconhe-Ser, que identifica os destaques no órgão. Foi responsável pela equipe que 

fiscaliza R$ 25 bilhões de reais, anualmente. É Diretor de Governança de Segurança da 

Informação e Proteção de Dados Pessoais no Tribunal de Contas da União (TCU). 

Instrutora: Karoll Ramos 
Doutora e Mestre em Engenharia Elétrica, Habilitação em Administração Pública e 
Bacharel em Administração de Empresas, com mais de 15 anos de experiência e 
pesquisa no desenvolvimento de projetos de gestão de processos, arquitetura 
corporativa, planejamento estratégico, gestão por/de projetos e governança para 
administração pública. Docente de pós-graduação e graduação em instituições públicas 
e privadas e coordenadora de cursos tecnológicos. É pesquisadora de desenvolvimento 
e inovação da Universidade de Brasília (UnB). 



 

 

 

Programa: 

1. Transformação Digital no Setor Público 

1.1. Do Governo Eletrônico ao Governo Inteligente 

1.2. Organizações Exponenciais  

1.3. Ruptura Tecnológica  

1.4. Transformação para a Cultura Digital 

1.5. Liderança Transformadora  

1.6. Implementando Organizações Ágeis  

1.6.1. Criando Startups departamentais  

2. As Tecnologias na Transformação Digital no Setor Público 

2.1. Serviços Públicos Digitais 

2.2. Design, Prototipagem e Teste 

2.3. Serviços públicos em plataforma Mobile 

2.4. Tecnologias Disruptivas e Temas Emergentes 

2.4.1. Inteligência Artificial 

2.4.2. Analytics, Bigdata 

2.4.3. Blockchains 

2.4.4. A Internet das Coisas e os Objetos Inteligentes 

2.4.5. Cloud-computing 

3. Implementando a Transformação Digital em organizações públicas 

3.1. Desenvolvendo uma Estratégia Digital: Método do TCU 

3.2. Plano de Transformação Digital e Inovação (PTDI) 

3.3. Exercício prático de desenvolvimento do PTDI 

4. As Pessoas na Transformação no Setor Público 

4.1. O trabalho na era da Transformação Digital 

4.2. Evolução de competências existentes para a economia digital 

4.3. A Jornada e a Experiência do Cliente 

4.4. Gestão da Informação 

5. Inovação no Setor Público 

5.1. Inovação, Valor e Resultado no Setor Público; 

5.2. Estratégia e Agilidade na Inovação 

5.3. Implementando Projetos Inovadores 

5.4. Exercício prático de Projeto Inovador no setor público 

Público-alvo: Público-alvo: servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargos em comissão responsáveis pelos 
projetos de inovação. Contempla, também, as áreas de TI e as áreas de negócio envolvidas no processo de 
inovação. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública 
(IBGP). 

Carga Horária: 15 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse:  

Implementando a Transformação Digital no Setor Público 

https://ibgp.net.br/cursos/estrategia-corporativa/implementando-a-transformacao-digital-no-setor-publico

