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Lideranças Transformativas

O projeto envolve um ciclo de seminários Lideranças Transformativas, contando com dez encontros
em 2022, em que o encontro inaugural será no dia 29/04/22, com o convidado especial, Prof.
Fernando de Souza Coelho, Coordenador do LabGov da USP. Além disso, estão previstas a
realização de rodas de conversa entre as lideranças do RS, oportunizando um espaço de
desenvolvimento e segurança psicológica para líderes, além de fortalecer vínculos e conexões
profissionais. Outras ações ainda serão elaboradas e implementadas coletivamente pelo grupo de
governança e participantes do projeto.

Objetivos:

- oportunizar um espaço de desenvolvimento das lideranças para uma atuação estratégica e
inovadora na gestão pública estadual.
- construir uma rede de colaboração, compartilhamento e construção coletiva de saberes no
contexto da liderança pública.
- fomentar estudos, práticas e projetos voltados aos desafios contemporâneos dos gestores da
esfera pública estadual.
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LabTech Talks

O ciclo de palestras “LabTech Talks” faz parte das entregas do Projeto Estratégico de 2021,
chamado Inovação em TIC RS, e compõe uma das atribuições contínuas do LabTech RS,
também instituído pelo projeto de inovação em TIC. Um dos desafios do laboratório é apoiar o
processo de transformação digital do governo gaúcho, fomentando a cultura de inovação em
TIC e a aplicação de tecnologias emergentes no Poder Executivo estadual.

Palestra: Blockchain no poder público: o caso da Estônia

Blockchain - é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de
informação pela internet. São pedaços de código gerados online que carregam informações
conectadas – como blocos de dados que formam uma corrente. É esse sistema que permite o
funcionamento e transação das chamadas criptomoedas, ou moedas digitais."
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