SPUK

Outputs 1,2,3

13/05/2014

Súmula de reunião

Pauta

1. Conteúdo básico dos outputs 1, 2 e 3
2. Papéis
3. Organização

Participantes SPDR: Agune, Álvaro, Sergio / W3C: Vagner, Carolina / CGA: Sandra / SEADE:
Vivaldo / FUNDAP: Bruno

Definições
1. Lideranças: Foram estabelecidas lideranças por tema, com a função inicial de formatar
plano de trabalho para revisão dos outputs 1, 2 e 3 e propor quanto à alocação de
recursos.
1.1. W3C irá liderar o mapeamento, produção de guidelines e capacitação relativos a
todos os temas (indicados na apresentação preparada para a reunião), com exceção
do tema de linguagem cidadã.
1.2. Fundap e SEADE liderarão o mapeamento e capacitação relativa ao tema de
linguagem cidadã.
1.3. A liderança e detalhamento das implantações (após capacitação) de cada produto
será definida oportunamente, dentre os agentes responsáveis pela implantação.
2. Papéis: Foram definidos papéis relativos ao tratamento dos temas, em conformidade ao
indicado nos diagramas da apresentação, estando especialmente consignado: ao W3C,
Fundap e SEADE, respectivamente o mapeamento e a produção de guidelines de temas
sob sua liderança; à Fundap, a estruturação das capacitações; à SEADE, CGA e SPDR,
receber capacitação e executar os produtos previstos.
3. Escopo: A definição geral de conteúdo dos temas e produtos foi considerada satisfatória
para a estruturação dos trabalhos, com exceção dos relativos à Web semântica, que serão
aprofundados e delimitados.
4. Recursos: Foi definido que os recursos de contrapartida do governo do Estado serão
concentrados nas implantações e execução dos produtos, permitindo remanejamento dos
recursos do Prosperity Funds para os Outputs 1,2 e 3 para melhor estruturar: (1) o
mapeamento; (2) a produção de guidelines; e (3) a capacitação. Essas alterações visam
dar mais ênfase na transferência de conhecimento e metodologia.
5. Agência implementadora: Foi decido propor ao consulado do Reino Unido a aceitação de
duas agências implementadoras para a gestão dos recursos relativos os outputs 1,2 e 3, a
saber: (1) o W3C, para a gestão dos recursos relativos ao mapeamento e produção de
guidelines; e (2) a Fundap, relativamente aos recursos para capacitação.

Definições
6. Contabilização da contrapartida: Foi definido que será feita a contabilização das horas
técnicas dedicadas pelos parceiros brasileiros e pelo Governo do Estado. A contabilização
será feita pela Fundap, com as informações dos demais.
7. Memorando de entendimentos: Será proposto memorando de entendimentos entre os
parceiros brasileiros, eventualmente subscrito também pelos representantes do Reino
Unido.
8. Plataforma de trabalho: Será adotada plataforma de trabalho Web para colaboração à
distância, repositório comum de documentos etc.
9. Próxima reunião e passos seguintes: Foi marcada nova reunião em 26/05/2014, no
mesmo local, para discussão dos planos de trabalho e estruturação de proposta de
organização a ser encaminhada aos parceiros do Reino Unido. A reunião com o consulado
será marada oportunamente.

Encaminhamentos

Data

Resp.

26/05

W3C

1. Elaboração de plano(s) de trabalho relativos aos temas Abertura
de bases, Web semântica, Fomento a negócios sociais, Diálogo
com a população.

W3C
2. Aprofundamento e melhor definição do que será abordado sob o
tema Web semântica e delimitação do produto a ser executado

26/05

Álvaro
SEADE

3. Elaboração de plano(s) de trabalho relativos aos temas
Linguagem plena

26/05

Fundap
SEADE

4. Fazer orçamento estimativo de capacitação, tomando por base 40
participantes e possível registro para transformação em curso à
distância

26/05

Fundap

5. Proposta de planilha para contabilização da contrapartida em
horas técnicas (a ser compatibilizada com formatos padronizados
da prestação de contas do projeto)

26/05

Fundap

6. Proposta de plataforma de colaboração à distância

asap

Álvaro

7. Nova reunião

26/05

Todos

Anexo

Apresentação utilizada na reunião, com os ajustes nela definidos

