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ANEXO I 

ROTEIRO PARA RELATO DAS PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO PÚBLICA 

 

1.Título da Prática Inovadora na Gestão Pública (Case de Sucesso ou Plano Piloto): 

1.1. Abranger o tema relacionado com um dos eixos estratégicos, contextualizado à categoria 

escolhida.  

 

2. Caracterização da situação anterior (Case de Sucesso) ou situação atual (Plano Piloto):  

2.1. Este item busca diagnosticar o contexto em que a prática foi concebida e implementada, 

descrevendo o problema (problematização) ou a oportunidade que motivou a mudança. 

 

3. Descrição da Prática Inovadora na Gestão Pública (Case de Sucesso e/ou Plano Piloto):  

3.1. Objetivos propostos (geral e específico): informar os objetivos pretendidos com a 

implantação da prática inovadora.  

3.2. Público-alvo da prática inovadora: apontar qual é o público afetado pela Prática Inovadora, 

direta e indiretamente, nessa ordem.  

3.3. Concepção e trabalho em equipe: descrever o processo de criação e de como surgiu a 

vontade ou demanda pela Prática Inovadora. 

3.4. Ações e etapas da implementação: descrever as principais ações desenvolvidas e as 

principais atividades implementadas para alcançar os objetivos, apresentando-as de forma 

cronológica (pode-se utilizar um quadro descritivo). Nesse item podem ser incluídas:  

a) as estratégias existentes ou que possam vir a existir: no que diz respeito a mecanismos de 

participação, de transparência, formas de controle e acesso à informação, caso existam;  

b) descrição das articulações institucionais da prática: as parcerias realizadas com outras 

práticas internas ou externas, a parceria ou cooperação entre instituições públicas ou privadas, 

com e sem fins lucrativos, e qual o tipo de envolvimento dessas instituições (parceria na 

implementação, no desenho, em recursos, integração de ações e serviços, entre outros).  

 

4. Recursos utilizados (case de Sucesso) e a serem utilizados (Plano Piloto):  

4.1. Descrever todos os recursos utilizados para viabilizar a Prática Inovadora na Gestão 

Pública: recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, entre outros.  

4.2. Especificar a quantidade e o valor, bem como a origem dos recursos financeiros (orçamento 

próprio, parceria, financiamento, entre outros).  

4.3. Neste item é importante justificar, argumentar, demonstrar, comprovar como os recursos 

foram/serão utilizados de forma eficiente. Podem ser usadas informações de diferentes anos do 

orçamento para demonstrar a economia alcançada/desejada. Fica a critério do responsável pela 

inscrição a inclusão de uma planilha de cálculo. Podem ser utilizadas informações referentes a 

diferentes medidas que demonstrem o aumento da eficiência na utilização dos recursos 

existentes.  

 

5. Caracterização da situação atual (Case de Sucesso) / esperada (Plano Piloto): 

5.1. Situação atual (Somente Case de Sucesso): após implantação da Prática Inovadora na 

Gestão Pública) 
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5.1.1. Apresentar resultados quantitativos e qualitativos concretamente alcançados, destacando 

quais foram os resultados que possibilitaram a superação ou a melhoria dos problemas 

apresentados na problematização (item 2).  

5.1.2. Apresentar quais os mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados 

e indicadores utilizados, a fim de averiguar como são realizados o monitoramento e a avaliação 

da prática em relação aos objetivos propostos. 

5.2. Situação esperada (Somente Plano Piloto): após implantação da Prática Inovadora na 

Gestão Pública) 

5.2.1. Apresentar metas quantitativas e qualitativas que deverão ser alcançados, destacando 

quais serão os resultados que possibilitarão a superação ou a melhoria dos problemas 

apresentados na problematização (item 2).  

5.2.2. Apresentar quais os mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados 

e indicadores que serão utilizados, a fim de averiguar como serão realizados o monitoramento 

e a avaliação da prática em relação aos objetivos propostos. 

 

6. Considerações Finais: 

6.1. Considerações Finais (somente cases de sucesso): 

6.1.1 Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados: é necessário 

identificar, neste item, os obstáculos enfrentados na elaboração da prática. Caso não tenha tido 

nenhum obstáculo, deixar isso explicitado.  

6.1.2. Fatores críticos de sucesso: especificar quais as condições, ações ou as oportunidades 

foram fundamentais para o sucesso da prática.  

6.1.3. Por que a prática pode ser considerada uma inovação? Apontar quais características 

fazem da prática uma prática inovadora. 

 

6.2. Considerações Finais (somente plano piloto): 

6.2.1. Apontar as oportunidades/ ações que serão fundamentais para o sucesso da prática. 

6.2.2. Apontar as possíveis ameaças/obstáculos que poderão surgir durante a implantação da 

prática. Caso não tenha tido nenhum obstáculo, deixar isso explicitado.  

6.2.3. Por que a prática pode ser considerada uma inovação? Apontar quais características 

fazem da prática uma prática inovadora. 

 

 

7. Referências Bibliográficas: 

7.1. Seguir a NBR 6023 da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


