PERGUNTAS FREQUENTES
1. O que é o Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública Udesc Esag?
É um projeto de extensão do LASP (Laboratório de Aprendizagem em Serviços Públicos) com
iniciativa do Departamento de Administração Pública e do Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, realizado com o apoio de
parceiros internos à Udesc e externos, tendo como finalidade identificar, reconhecer, estimular e
premiar práticas inovadoras de gestão pública em Santa Catarina.
2. Qual o tema para a segunda edição (2018) do Prêmio?
O tema para a segunda edição (2018) é transparência com cidadania.
3. Quem pode concorrer?
Órgãos públicos da administração direta ou indireta e organizações da sociedade civil com práticas
executadas em Santa Catarina.
Empresas e profissionais autônomos também podem concorrer, desde que as práticas sejam
executadas no estado de Santa Catarina em órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou
na interação entre ambos.
4. Quais são as categorias da segunda edição do Prêmio?
Existem 05 (cinco) categorias:






Municipal;
Estadual;
Federal;
Organização da Sociedade Civil; e
Empresas e profissionais autônomos.

5. Quais são as modalidades da segunda edição do Prêmio?
Existem 03 (três) modalidades:



Educação em Transparência Pública;
Tecnologias de Informação para Transparência; e



Qualidade na Gestão Pública.

6. A prática pode ser inscrita em mais de uma modalidade ou categoria?
Não. A prática só poderá ser inscrita em uma modalidade ou categoria. Caso a prática englobe
mais de uma modalidade ou ser aplicada na relação entre entes, o enquadramento deverá ser
naquela de maior aderência.
7. Qual o custo de inscrição?
A inscrição é gratuita. Os custos da realização do Prêmio são de responsabilidade da
UDESC/ESAG e de seus parceiros ou apoiadores, não cabendo aos participantes o pagamento ou
retribuição de qualquer espécie.
8. Como posso inscrever minha prática?
As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.esag.udesc.br/premio, mediante o preenchimento
do formulário e documentação existentes.
9. Já participei da primeira edição (2016), posso participar novamente?
Sim. Desde que relacionadas com o tema e que não tenham sido vencedoras (1º, 2º e 3º lugar)
na primeira edição (2016).
10. Qual o período de inscrição?
O período de inscrição inicia dia 01/03/2018 e encerra às 23:59 do dia 30/04/2018.
11. Como funcionará a avaliação de cada prática?
Haverá 04 etapas de avaliação:
I – Etapa de pré-qualificação, de caráter eliminatório. Levará em conta o preenchimento correto e
completo das informações do formulário eletrônico de inscrição, bem como o atendimento a todas
as condições de participação constantes no Regulamento.
II – Etapa de avaliação do mérito, de caráter eliminatório e classificatório. Consiste na avaliação
das iniciativas por categoria, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento.
Os projetos que alcançarem 42,0 pontos ou mais serão considerados “Boas Práticas em Gestão
Pública”; os que não alcançarem pontuação mínima serão desclassificados.
Os 03 (três) projetos com maior pontuação em cada categoria e em cada modalidade seguirão para
a próxima etapa.
III – Etapa da apresentação dos finalistas, de caráter classificatório. Consiste na apresentação oral
da prática (em forma de banner) e a avaliação com base no mérito e na qualidade da apresentação
(clareza; estética; coerência na argumentação; equilíbrio no uso do tempo e pertinência das
respostas).
IV – Etapa de premiação, realizada com a homologação dos resultados em cada categoria e em
cada modalidade, se houver, em ordem de classificação.

12. E se houver empate?
Havendo empate, na etapa de mérito, será considerado para desempate:



Maior pontuação ao 5º (quinto) item dos critérios de avaliação (resultados) como consta no
Regulamento;
Se persistir o empate, a Comissão Julgadora decidirá.

13. Quem compõe a comissão julgadora?
A Comissão será formada por docentes e técnicos ativos ou inativos da Udesc Esag e por
representantes das instituições parceiras. Poderá contar ainda com o auxílio de especialistas nas
áreas práticas.
14. Quando o resultado das etapas será divulgado?
A divulgação das práticas pré-qualificadas acontecerá dia 15/05/2018. A divulgação das práticas
classificadas como “Boas Práticas” e dos finalistas acontecerá dia 30/06/2018.
O resultado de cada etapa será divulgado através do site: www.esag.udesc.br/premio.
15. Onde acontecerá o evento de apresentação e premiação das práticas classificadas?
O evento acontecerá na sede da ESAG, sito à Avenida Madre Benvenuta, 2037 – Itacorubí –
Florianópolis – SC, CEP: 88035-001.
16. Qual a premiação dos vencedores?
I - Vencedora Geral: Participação do primeiro autor da prática em visita a organizações públicas na
França, de acordo com a área de atuação da prática vencedora, com passagem de ida e volta,
translado, hospedagem e alimentação por (03) dias, além de troféu e Certificado de
Reconhecimento.
II – 1º e 2º lugar em cada uma das categorias e das modalidades: Participação do autor principal,
em evento, relacionado ao tema do Prêmio, além de troféu e Certificado de Reconhecimento.
III – 3º lugar em cada uma das categorias e das modalidades: Troféu e Certificado de
Reconhecimento.
IV – Para todas as práticas classificadas como “Boas Práticas” em cada uma das categorias e
modalidades: Certificado de Reconhecimento.

