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O Observatório Social do Brasil - Santa Catarina (OSB-SC) e o grupo de Pesquisa Politeia da Udesc 

Esag realizam no dia 12 de julho uma Oficina sobre Governo Aberto nas propostas das Candidaturas 

 

A Oficina irá tratar sobre a inclusão das temáticas relativas ao Governo Aberto (transparência, participação 

cidadã, controle social, accountability e integridade) nas propostas das Candidaturas (Planos de Governo) ao 

Executivo Estadual. 

 

Florianópolis. O evento acontecerá no dia 12 de julho, das 14h às 17h, na Sala Espine - Udesc Esag, na 

Avenida Madre Benvenuta, 2037, 1º andar - Itacorubi - Florianópolis. Este é um convite aberto a todos os 

partidos interessados. Sugerimos a participação de integrantes da equipe responsável pelo desenvolvimento 

dos Planos dos Candidatos ao Executivo. Ressaltamos que no mês de agosto será realizado um evento 

estadual com foco no Legislativo.  

 

A continuidade da Agenda de Governo Aberto 

A agenda de Governo Aberto tem uma trajetória importante no estado e nos municípios catarinenses, 

articulando governos, sociedade civil, setor privado e academia. Um exemplo disso é o 1° Plano de Governo 

Aberto de Santa Catarina lançado em 2021, que pode ser acessado neste link. Nesse sentido, Santa Catarina 

é líder no processo que contribui para o acesso do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, OCDE, conforme recomendação acessível neste link, para a adoção de planos de Governo Aberto 

em todos os níveis de governo. 

 

Programação do Evento 

A programação da Oficina inclui a contextualização do tema e uma parte prática sobre como inserir a agenda 

de Governo Aberto nas propostas de candidaturas. Os participantes contarão com a expertise técnica de 

especialitas que conduzirão a Oficina: 

 

- Florencia Guerzovich: Doutora em Ciência Política e Consultora Internacional em Accountability e Governo 

Aberto, membro do Grupo Gestor da Parceria pelo Governo Aberto, OGP Local, em SC. 

- Paula Chies Schommer: Professora de Administração Pública e líder do grupo de pesquisa Politeia Udesc 

Esag, membro do Grupo Gestor OGP em SC  e  do Conselho Nacional de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção da CGU. 

- Deise Cristina Wischral: Especialista em Gestão e Controle Social, membro do Grupo Gestor OGP em SC, 

Executiva do OSB-SC.  

- Daniela Zimmermann Schmitt: Coordenadora de Educação Fiscal e Cidadã do OSB-SC, Conselheira do 

CRC/SC, membro do GT Educação para a Cidadania da Rede de Controle da Gestão Pública em SC. 

 

RESUMO 

Organizadores: OSB-SC e Grupo de Pesquisa Politeia Udesc Esag 

Onde: Udesc Esag – Sala Espine, Avenida Madre Benvenuta, 2037 – 1º andar – Itacorubi, Florianópolis 

Quando: 12 de julho, das 14h às 17h 

Como fazer as inscrições: por meio de contato com o OSB-SC: Fone-whats app (48) 99994-2316, até 2ª 

feira, dia 11 de julho. 

 

Sobre o Observatório Social de Santa Catarina 

O OSB-SC faz parte do Sistema OSB, iniciou suas atividades em outubro de 2018, é uma instituição da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, cuja missão é “Monitorar gastos e investimentos do Estado, educar para a 

cidadania e fortalecer o Sistema de Observatórios Sociais locais”, e tem como propósito: “Desenvolver a cultura 

da participação cidadã no controle da gestão pública para o alcance da excelência nos gastos e investimentos 

em Santa Catarina”. 
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