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Workshop 1 - Capacidades para a Transformação Digital 

Objetivo 
Discutir o que representam capacidades para a Transformação Digital 
e qual a importância destas no processo, discutir formas de ampliar e 
consolidar estas capacidades. 

Duração 2 horas 

Formato Online 

A quem se destina 

o Membros do GTD.Gov 

o Representantes dos estados (participantes da pesquisa ou não) 

o  Demais interessados na pauta de Transformação Digital no setor 

público 

Quantidade máxima 

de participantes 
20 

Preparação prévia 

necessária 

o Leitura do relatório do estado do participante ou do relatório 

nacional  

o Leitura do sumário executivo ou dos slides de apresentação da 
pesquisa 

Ministrantes Equipe de Pesquisa 

 

 

 
1 Doutora em Administração e Professora Titular da PUCRS (eluciano@pucrs.br). Líder do Grupo de Pesquisa 
CNPq/PUCRS Governança e Sociedade Digital (d-GOVS). 
2 Doutor em Administração e Professor Adjunto da FURG (wiedenhoft@furg.br). Vice-líder do Grupo de Pesquisa 
CNPq/PUCRS Governança e Sociedade Digital (d-GOVS). 
3 Bacharel em Gestão Pública e Social (UFRGS) e Mestranda em Administração da PUCRS (luzia.moura@edu.pucrs.br). 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa CNPq/PUCRS Governança e Sociedade Digital (d-GOVS). 
 



Workshop 2 - O papel da Cultura Organizacional na Transformação Digital 

Objetivo 
Discutir a importância da cultura organizacional no processo de 
Transformação Digital e sobre o estabelecimento de uma cultura de 
inovação 

Duração 2 horas e 30 minutos 

Formato Online 

A quem se destina 

o Membros do GTD.Gov 

o Representantes dos estados (participantes da pesquisa ou não) 

o  Demais interessados na pauta de Transformação Digital no setor 

público 

Quantidade máxima 

de participantes 
15 

Preparação prévia 

necessária 

o Leitura do relatório do estado do participante ou do relatório 

nacional  

o Leitura do sumário executivo ou dos slides de apresentação da 
pesquisa 

Ministrantes Equipe de Pesquisa 

 

 

Workshop 3 - Governança para a Transformação Digital 

Objetivo 
Discutir diretrizes e mecanismos para a Governança da Transformação 
Digital  

Duração 2 horas 

Formato Online 

A quem se destina 

o Membros do GTD.Gov 

o Representantes dos estados (participantes da pesquisa ou não) 

o  Demais interessados na pauta de Transformação Digital no setor 

público 



Quantidade máxima 

de participantes 
15 

Preparação prévia 

necessária 

o Leitura do relatório do estado do participante ou do relatório 

nacional  

o Leitura do sumário executivo ou dos slides de apresentação da 
pesquisa 

Ministrantes Equipe de Pesquisa 

 


