
BOLETIM NIDUS
Acompanha  o  dia  a  dia  do  laboratório
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Dia 17 de janeiro, o Nidus teve a honra de participar

de mais um encontro via web, no canal do Conexão

no YouTube.

Promovido pela Rede Conexão Inovação Pública RJ,

o evento reuniu um time de primeira para um bate-

papo acerca de temas relevantes que abordaram as

experiências de cada laboratório de Inovação. Em

uma conversa descontraída, foram partilhadas as
vivências, planos, os desafios, oportunidades do
setor, bem como possíveis ações para fomentar o
crescimento de cada um dos laboratórios, com
muita inovação e pioneirismo. 

REGULAMENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DO
LABORATORIO DE INOVAÇÃO ABERTA
EM SC

Segundo Luana Bayestorff, Coordenadora do Nidus:

 

 

"O ato de desenvolver processos e projetos inovadores,
envolvendo instituições de pesquisas, startups e

empresas, além da gestão pública estadual, é algo novo
para Santa Catarina. Mas estamos construindo uma boa

base de conhecimento entre os servidores, com muitos
cursos, oficinas e webinars, para transformar a gestão

pública estadual e tornar o Governo de Santa Catarina
digital, inovador e eficaz".

 

WEBINAR: LABORATÓRIOS NO SETOR
DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
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VISITA DAS SECRETÁRIAS DO MARANHÃO AO
NIDUS

Na data de 28/01, recebemos a visita das Secretárias do Estado do

Maranhão. A intenção foi a de conhecer o ambiente de inovação em

SC. Os encontros foram oportunidades de muitas interações, trocas

de conhecimento e até aquela injeção de propósito: mostrando que

estamos no caminho certo!  É gratificante recebermos estas visitas

que nos honram e nos proporcionam conhecermos outras iniciativas.

PRÓXIMOS ÓRGÃOS CONECTADOS E
OUTROS QUE ESTÃO NO RADAR DO
NIDUS

Defesa Civil (@defesacivilsc)- nosso próximo
órgão a participar da imersão do Ciclo Longo!
IPREV- já está na reta final para contratação
da solução do recadastramento de inativos e
pensionistas.

Como o Nidus está sempre à toda, já é possível conferir

os próximos órgãos que já́ estão conectados ou que,

estão no nosso radar! Dentre os quais destacamos:

NOVOS POSTS NAS MÍDIAS SOCIAIS
DO NIDUS 

A partir de janeiro, todos aqueles que acompanham as

mídias sociais do Nidus:

Instagram                            LinkedIn                               YouTube

perceberam uma mudança no formato e na divulgação dos

posts e ações do laboratório! Estamos disponibilizando
novos conteudos e abordagens mais dinamicas.



PARTICIPAÇÃO NO ILABTHON

O Laboratório de Inovação do Estado de Santa Catarina está sempre em

ação, inclusive no final de semana! Há motivação para o trabalho após o
trabalho no serviço público catarinense. Na sexta-feira, 29/01, o Nidus

continuou suas atividades, promovendo a conexão e a cultura da inovação na

abertura do iLabthon, com nossa Coordenadora, Luana Bayestorff,

representando o time do Nidus.

Esse evento foi um grande exemplo da possibilidade do comprometimento

de centenas de pessoas em inovar no serviço público.

GUIA HOME OFFICE

Estimule sua criatividade com o ambiente;
Divida o tempo entre as tarefas diárias;
Desenvolva uma rede de apoio, mantendo
contato DIGITAL com sua equipe e gerando
motivação múltipla;
Seja persistente, pois nos primeiros dias seu
cérebro ainda não relaciona o "espaço casa"
ao trabalho;
Entenda suas necessidades e faça
adaptações de acordo com a sua rotina.
Uma música, por exemplo, tende a apoiar
muito seu cérebro com a mensagem "estou
trabalhando.

Todos sabemos que a experiência do home office, por

vezes, tem sido um desafio. Várias são as questões

que precisam ser levadas em consideração, afinal, não

é uma mera troca de lugar de trabalho e sim, um novo

método de trabalho. 

Seguem algumas das dicas:

4 DICAS VOLTADAS PARA A
INOVAÇÃO

Para auxiliá-lo a seguir o caminho da inovação, lhe 

 apresentamos a metodologia do Nidus,

contemplando todas as ferramentas necessárias para

conseguirmos avançar e construir um estado cada vez

mais ágil e inovador.

D I C A S

Conheça os números da sua 
empresa/órgão

Tenha métricas bem definidas
da onde quer chegar

Amplie seus horizontes. 
Compartilhe ideias!

Inovar é um processo. 
Exige esforço e tempo. Não desista!!



INFORMAÇÕES SOBRE O NIDUS

O Nidus sempre está na busca por melhorar e criar

maneiras de atender as demandas das instituições

conectadas, mas atualmente:

Não contamos com recursos

financeiros próprios para investir

em soluções inovadoras, essa

responsabilidade é do órgão

demandante, o dono do desafio. ⠀

Por isso, nosso principal papel é de ser o facilitador:

Consolidamos legislação e metodologias 

que permitem a inovação no serviço

público e a conexão com as startups.

ÊNFASE NA COOPERAÇÃO

A cooperação pressupõe que os indivíduos se

preocupem uns com os outros e que se pense de

forma coletiva. 

Muitas coisas determinam o sucesso de um time. Um

dos principais fatores é o ALINHAMENTO.

É um grande "método" para se obter a cooperação das

partes envolvidas de forma sólida. 

Ele é utilizado pra descrever uma equipe que anda na

mesma direção, pensa e age com o mesmo objetivo.

C O N H E Ç A  U M  P O U C O  M A I S  D O  N I D U S
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Algumas técnicas para melhorar a colaboração:

Reuniões diárias Compartilhar afazeres Transparencia

Diminuir assimetria das informações

Foco de trabalho

Melhor relações no trabalho

Beneficios:



DEFESA CIVIL CONECTA-SE AO NIDUS

Foi assinado na data de 09/02 o Termo de
Cooperação entre a Defesa Civil de Santa Catarina 
 e a NIDUS. O documento em questão, firma o

compromisso do Nidus para a realização do

mapeamento de desafio e prospecção de solução

inovadora, relativo ao alcance do serviço de

Nowcasting hidrológico para incorporação da

elaboração, visualização e disparo de alertas e para a

integração de dados interinstitucionais para a

operação da Defesa Civil.

ALGUNS MANDAMENTOS DA INOVAÇÃO

PROVA DE CONCEITO – POC

Durante décadas, a identificação dos cidadãos,
servidores e veículos nas unidades do Governo é
efetuada por meios analógicos. 

Buscamos uma solução capaz de agilizar esse
processo de identificação, aumentando a
segurança nesses locais.
Para tanto, a Diretoria de Tecnologia e Inovação por

meio do Nidus, colocou em atividade uma POC
(Prova de conceito) para testar tecnologias que

melhor se adaptam à necessidade do Centro

Administrativo, para monitorar os pontos de acesso

ao local e também na Casa da Agronômica.

Reconheça sua equipe (um time de poder te fará
ganhar o jogo);
Assuma riscos consideráveis (startup que não errar,
não vai crescer);
Vença os obstáculos e não se deixe vencer (motivação
é importante);
Pense a longo prazo (Metas! Metas! Metas!);
Continue crescendo (seja exponencial);
Cuidado com falta de conhecimento ou com
conhecimento em demasia (aprendizado + prática);
Reformule problemas sem solução (atenção aos
detalhes);
Faça o que você mais gosta de fazer (paixão é o
ingrediente secreto);

Já que todo mundo tem seus mandamentos, escolhemos alguns do

“mundo inovador” para compartilharmos, são eles:

D I C A S



LGPD- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS EM SANTA CATARINA

Propor políticas, estratégias e metas a fim de
manter conformidade com o disposto na Lei
nº13.709;
Formular princípios e diretrizes para a gestão
de dados pessoais e propor sua
regulamentação;
Promover o intercâmbio de informações sobre
a proteção de dados pessoais com outros
órgãos e entidades.

 Conheça as cinco mais importantes:

⠀

          Seminários para servidores de todo o estado.
O objetivo do evento foi possibilitar aos servidores
uma compreensão inicial sobre a proteção de dados
e a sua importância para a Administração Pública.
Foram dois dias para apresentar as "Noções
básicas" da LGPD, com certificação para quem se
inscreveu e participou. 

          O CGPD (Comitê Geral de Proteção de Dados)
foi criado no âmbito do poder executivo, com o
objetivo de unir forças com as secretarias e
entidades que estão relacionadas diretamente ao
tema de proteção de dados.

As reuniões do Comitê são semanais e buscam:

ESTREIA DO CAFÉ COM NIDUS

Design Thinking: Conjunto de ideias e
insights para mapear problemas, relacionando
informações.
Método Agile: Voltado para o
desenvolvimento de software.
Método Lean: a ideia é permitir que as equipes
encontrem maneiras de oferecer mais valor
aos seus clientes de forma mais rápida.
UX: Significa Experiência do Usuário e envolve
todo um conhecimento de design responsivo.
TimeBoxing: Ferramenta para o
gerenciamento de tempo e gerenciamento de
produtividade.
MVP: é a versão mais simples de um produto
que pode ser lançada com uma quantidade
mínima de esforço e desenvolvimento.
Backlog: É uma lista de tarefas que a equipe se
compromete a fazer em um determinado
período, base nas prioridades definidas.
Roadmap: Uma espécie de "mapa" que visa
organizar as datas e as metas de
desenvolvimento da solução.

No dia 04 março teve estreia no canal do Nidus no

YouTube. O primeiro evento foi realizado em

conjunto com o LabOfCodes e abordou diversos

conceitos fundamentais para promover a inovação

aberta, dentre eles: 
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PROCESSO SELETIVO DITI 2021 PARA
ANALISTAS DE INFORMÁTICA SEA

Foi aberto na data de 01/03 e encerrou-se na data de

19/03, o período para inscrições para o processo

seletivo de analista de informática para atuação na

Secretaria de Estado da Administração. 

As vagas foram divididas nas seguintes áreas de

atuação: Processos de Negócios; Ciência de Dados;

Desenvolvimento de Software; Experiência do

Usuário (UX); Gestão de Projetos, sendo uma para

portadores de deficiência); Infraestrutura de

Tecnologia da Informação (TI); Segurança da

Informação e Proteção de Dados.

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA VOIP
NO ESTADO DE SANTA CATARINA

O Estado de Santa Catarina utiliza a tecnologia VOIP

desde 2010, interligando todas as unidades de

governo através de uma grande rede, permitindo

ligações a custo zero e economia com utilização de

DDD.

“Temos 36 pontos de interconexão com a telefonia
pública, esses pontos estão espalhados por vários
municípios catarinenses, interligados pelo VOIP,

permitindo que o atendimento pelo Estado seja mais
eficiente.” – Afirma Victor Maeberg, Gerente de

Infraestrutura e Segurança da Informação.

A Diretoria de Tecnologia e Inovação está estudando

e deve implementar em 2021 a mudança deste

conceito, desativando esses 36 pontos de

interconexão, para isto, será utilizado a tecnologia

SIP TRUNK.

REUNIÃO ENTRE NIDUS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Na tarde de 09/03 o Nidus comandou, em sua sede na ACATE, uma reunião para apresentar o laboratório para a

Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

“Essa troca de conhecimentos entre diferentes iniciativas é uma das partes mais motivadoras: a cultura de inovação está
espalhada por todos os lados. Já ́nos conectamos com a rede de inovação de outros municípios catarinenses e inclusive de
outros estados. Queremos ver essa rede continuar crescendo e ter compromisso com a inovação todo santo dia!” – Nidus.



LGPD – 4 PONTOS PARA FICAR
ATENTO

A Diretoria de Tecnologia e Inovação, participa do

Comitê Geral de Proteção de Dados e elenca 4

pontos importantes que devem ser conhecidos:

⠀

1-   O que o Servidor Público de Santa Catarina
tem que saber sobre a LGPD:
O Governo do Estado está trabalhado para ampliar os

controles relacionados a LGPD. Nós já temos o

Comitê Geral de Proteção de Dados e recentemente

publicamos o Decreto 1.084 que traz as primeiras

orientações para os órgãos e seus servidores.

 
2–  O que o Órgão precisa fazer:
Será necessário designar via portaria um grupo de

servidores para ajudar a implementar as normas

LGPD.

3–  Cada Órgão precisará de um Encarregado de
Dados: o chamado DPO (Data Protection Officer).
O Encarregado de Dados atuará como canal de

comunicação entre o controlador, os titulares dos

dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados . 

4–  LGPD – A Jornada está só começando!
O Governo do Estado de Santa Catarina está

comprometido com essa causa. Serão disponibilizados

materiais informativos e capacitações para facilitar

esta jornada. Fique atendo aos movimentos do seu

órgão!

ELABORAÇÃO DO GUIA OKR

A Diretoria de Tecnologia e Inovação da SEA acredita

na importância do planejamento e por isso utiliza a

metodologia de OKR's para definir seus objetivos e

metas.  A metodologia consiste na construção dos

objetivos focados na ação.

O Nidus e a DITI, utilizam a ferramenta Trello e a

metodologia de OKR's para organizarem seu trabalho

e estabelecerem as suas metas. 

No intuito de facilitar o cotidiano de outros órgãos e

disseminar estas informações para um público mais

amplo, foi criado um “guia” reunindo dicas e

informações para que seja possível, você e seu órgão,

organizarem ideias e objetivos em OKRs, transpondo

no papel de uma maneira que seja possível realizá-las.

CAFÉ COM NIDUS DE MARÇO - SERVIDOR EMPREENDEDOR E INOVADOR

A proposta do Nidus é que todo mês seja promovido um bate-papo descontraído para abrir nossos horizontes e

quebrar paradigmas.

Nesta segunda edição, participou do evento a WeGov, empresa catarinense que contou um pouco da sua experiência

no setor público. Gabriela Flores e André Tamura, na companhia da Coordenadora do Nidus, Luana Bayestorff,

incentivaram o empreendedorismo, a inovação e provocaram nos servidores do Governo de Santa Catarina muito

insights inspiradores.



4 ERROS AO INOVAR NO SERVIÇO
PÚBLICO

Queremos muito que a cultura de inovação se

expanda, mas esse crescimento tem que ser

consistente. Não adianta falarmos das contribuições

que a inovação aberta pode trazer para o setor

público sem ter uma conversa madura sobre os

desafios que ela inclui.

O principal "erro" é o próprio erro. Existirão erros

nos processos, bem como pode acontecer de haver

erro, inclusive, na proposta final. Há muita incerteza

envolvida no processo de inovação e, disso, decorrem

todos os "erros" citados acima.

COMO SER INOVADOR NO SERVIÇO
PÚBLICO

Arrisque-se: uma atitude inovadora precisa
estar alinhada à disposição para correr
riscos;
Estude: isso mesmo, para inovar é preciso
buscar conhecimentos de diferentes áreas e
estar sempre à frente dos movimentos da
sua área específica;
Motive-se: ser automotivado é uma
habilidade essencial para inovar, pois você
terá de convencer seus pares de que seus
planos são a previsão de um futuro brilhante
para o seu segmento.
Seja persistente: derivada da
automotivação, a persistência te fará
avançar pouco a pouco nos campos da
inovação. 
Crie: para que ideias inovadoras possam
ganhar força é necessário que se construa
um espaço para a livre manifestação da
criatividade. 

Confira abaixo as 8 habilidades essenciais para ser
um servidor público ou privado exemplar em
inovação:

D I C A S

Pouco apoio e várias coisas que passam pela cabeça;

Geralmente as inovações são apenas promovidas
pelos líderes;

Subestimar os problemas, afinal são complexos e vão
exigir alocação de muitos recursos e demandar de
metodologias específicas;

Um erro é um erro.
⠀



3 JEITOS DE MELHORAR A FORMA DE
SE COMUNICAR NO TELETRABALHO

Se puder, demonstre – Tente tirar um tempo
na semana para entrar em contato com as
pessoas as quais via com frequência, mas que
não fazem parte da sua equipe de trabalho.
Nada é sempre igual – Em tempos de
comunicação virtual, o que era usual entre
ouvir e falar pode ser interpretado de maneira
diferente através da “telinha”. Crie, portanto,
espaço de feedback e busque deixar a mente
aberta. Compartilhe suas impressões, ideias e
dúvidas com respeito. Lembre-se que a sua
dúvida pode ser a de outros colegas.
Observe e anote – No ambiente de casa,
muitas podem ser as distrações. Crie, desta
forma, o hábito de anotar os pequenos
pensamentos. Eles proporcionam insights que
podem ser muito úteis na próxima reunião de
equipe.

Seguem 3 dicas que podem fazer toda a diferença no

home office:

1.

2.

3.

Vamos permitir que este tempo difícil nos mova e

impulsione as nossas ideias, nos tornando mais e

mais inovadores, para que muitas startups e projetos

surjam e o mundo vá ficando cada vez melhor.

6 PASSOS PARA A INOVAÇÃO
PÚBLICA EM SANTA CATARINA

Identificar um Desafio – qual é o maior
problema do seu órgão?
Termo de Adesão ao Nidus – ato de
formalização em que ambas as partes, órgão e
Nidus, se comprometem a trabalhar e buscar
promover a inovação;
 Mapeamento do Desafio – através de
reuniões e de um conjunto de ferramentas são
feitos o detalhamento e a validação dos
desafios. O Nidus possui uma metodologia
específica dependendo do desafio a ser
mapeado: ciclo curto, ciclo longo e ciclo
híbrido. 
Prospecção das Startups – busca no banco de
dados das startups e divulgação do desafio
para busca de novas soluções);
Onboarding – realizadas conversas e
alinhamentos entre o órgão promotor do
desafio e as empresas que podem ajudar a
resolvê-lo;
Contratação da solução inovadora – após a
validação de todas as ideias com o auxílio do
Nidus, seguem-se aos processos e recursos
necessários para a contratação da solução
inovadora. Sendo que os recursos financeiros
são de responsabilidade do órgão
demandante. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Essas seis etapas podem acontecer no nosso ciclo

longo, curto ou no nosso ciclo híbrido. 



LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE
VOLUNTÁRIOS DO NIDUS - CORUJAS

Os meses de abril e maio foram épocas de pensar

“alto” e fazer um projeto muito especial “levantar

voo”. Trata-se do Programa de Voluntários do Nidus,

denominado de Corujas. 

Assim, o Nidus (do latim - ninho) ganhou mais vida,

com a inscrição de diversos interessados para

realizarem um trabalho voluntário junto ao

laboratório. 

Foram selecionados 09 perfis de candidatos que

estavam dispostos a doarem parte do seu tempo, suas

habilidades pra auxiliarem nos projetos do Nidus. 

São eles: 
Akira Toyama – CEF – SP; 
Daniel Santos Filho – SEA;
Lilian Petroni – FioCruz – RJ;
Luiz Fernando Gesser – Airbox; 
Mariana Carpes Silva – SES;
Mariana Dutra dos Santos – PGE; 
Murilo Pedro Demarchi – CEBOM; 
Raony Kambará Osório – PMSC;
Ricardo Bradt – UDESC.

No segundo semestre haverá a segunda edição do

programa. Afinal, temos recebido contato de novos

interessados. Deste modo, todos aqueles que querem

melhorar o serviço público catarinense podem se

candidatar a ser um(a) “Coruja” do Nidus. Fique

atendo nas nossas mídias sociais, são nesses canais

que será divulgada a próxima chamada do nosso

programa de voluntários. 

TEMPORALIDADE DOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS

Todas as atividades exercidas pela administração

pública são registradas em documento. Esses

documentos, físicos ou digitais, após arquivados,

precisam ser preservados por um determinado

tempo. Mas como saber qual é esse prazo? 

Quem nos fornece essa resposta é um instrumento

chamado de Tabela de Temporalidade ou TTD. Essa

tabela, construída por uma comissão designada para

tratar a gestão documental do respectivo órgão ao

qual o documento pertence e em consonância com os

gestores, têm abrangência em todos os setores e traz

para a rotina administrativa as informações que

poderão definir o tempo de vida dos documentos.

Garantindo, assim, a preservação da história da

Administração Pública, dever do Estado perante a

sociedade e contribuindo para a realização da gestão

dos documentos de arquivo dos órgãos e entidades.
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5 COISAS SOBRE O DOE - SC QUE
VOCÊ PRECISA SABER

Em 01/03 o DOE – SC fez 87 anos;
Média de 5 mil acessos por dia;
Atualizou seu layout e está com “cara” nova;
É 100% digital em todas as suas etapas:
envio, cobrança, publicação e acesso;
O DOE – SC tem o compromisso de unir
tecnologia e inovação com responsabilidade
e transparência.

1.
2.
3.
4.

5.

O DOE-SC é totalmente eletrônico e dinâmico, segue

sua trajetória em busca das tecnologias e das

inovações que permitem levar informação de

utilidade pública às pessoas.

O Diário Oficial do Estado é uma ferramenta que

existe na pasta da Secretaria de Estado da

Administração e todos os órgãos e os cidadãos

podem realizar publicações de matérias consideradas

relevantes para a população.⠀

Resolução de problemas simples do dia a
dia;
Atendimento remoto, por telefone ou e-
mail;
Pode ser acionado quanto seu sistema
estiver com problemas ou mesmo no caso
de esquecer a senha.

1.

2.

3.

O setor de suporte ao usuário é fundamental para que

empresas consigam executar os seus serviços com

alta performance e baixo nível de gargalos

operacionais. Em geral, ele é dividido entre a área de

Help Desk e a de Service Desk. 

Principais características do Help Desk:

O seu objetivo é atuar em problemas de baixo nível de

complexidade, mais ligados ao dia a dia do usuário.

Isso inclui (mas não se limita a) atividades como:
• troca de senhas;
• resolução de problemas com sistemas;
• busca pela resposta a dúvidas de uso em
ferramentas etc.

Principais características do Service Desk:

Em geral, esse setor só entra em ação após um

contato inicial com o Help Desk. E essa pode ser

considerada uma das principais diferenças entre o

Service Desk e o Help Desk.

Essa área do setor de suporte é responsável por

atividades como:
• verificação de falhas de segurança;
• atuação em problemas com servidores;
• gerenciamento de permissões de acesso etc.

3 COISAS SOBRE HELP DESK 
PARA VOCÊ CONHECER

C U R I O S I D A D E S



O QUE É UM GESTOR DE PRODUTO?

Compreender e representar as
necessidades do usuário;
Acompanhar o mercado e desenvolver
análises constantes de melhorias do seu
produto;
Definir e defender uma visão do produto;
Alinhar as partes interessadas em torno
do produto;
Priorizar recursos e funções do produto;
Em produtos maiores, gerenciar
diferentes equipes e garantir que todos
sigam o mesmo caminho.

No contexto da tecnologia da informação, o gestor ou

gerente de produto de um software é a pessoa que

identifica as necessidades dos clientes, segue os

objetivos de negócios da organização e articula o que

seria o sucesso para um produto, gerenciando equipes

e os interessados para transformar a visão da solução

em realidade.

Em linhas gerais, um gerente de produto vai utilizar

seu tempo em tarefas como:

E como é o Gestor de Produto no setor público?

No setor público, o papel do gerente de produto ainda

é pouco difundido e possui algumas dificuldades

extras. Porém, cada vez mais esta função é essencial

nos órgãos públicos,.

.Nosso objetivo é que todos os sistemas corporativos

do Estado possam ter um gestor de produto

capacitado e formado através de uma metodologia

própria que atenda às necessidades dos órgãos

públicos de Santa Catarina.

RESOLUÇÃO DE DESAFIOS DA DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA

 Em parceria com o Laboratório de Inovação, a Defesa Civil e o @linklab. acate vêm trabalhando muito para
identificar gargalos no atendimento ao cidadão. As empresas tem um papel importante na resolução dos desafios
identificados, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados em nosso estado. 
Assim sendo, foram divulgados no site do Nidus e nas mídias sociais do laboratório, os desafios abertos da Defesa
Civil: são eles: 1. Monitoramento e Análise de Riscos de Desastres; 2. Disseminação e Comunicação de Alertas
de Riscos de Desastres.

VOCÊ CONHECE O ACESSO GOV.BR?

É a plataforma de Login Único do cidadão

disponibilizada pelo governo federal e está

totalmente integrada ao Portal de Serviços Estadual

desde 2019. O cadastro do Login Único é gratuito e

está disponível a todos os cidadãos brasileiros.

A plataforma Gov.br centraliza e facilita a

autenticação e identificação do cidadão, oferecendo

um ambiente de autenticação digital único ao

usuário dos serviços públicos. ⠀

O cidadão pode escolher uma dessas formas para se

identificar: utilizar as credenciais do banco, utilizar

certificado digital (caso possua), validação facial ou

até mesmo usuário e senha cadastrados no próprio

portal do gov.br, com dados verificados junto à base

da Receita Federal do Brasil.⠀

m a i o / 2 0 2 1m a i o / 2 0 2 1



NOVOS FORMATOS DE POSTS
NO INSTAGRAM

Métodos Ágeis

Fundamentos do Scrum

Com a chegada de reforço no nosso time, afinal,

recebemos mais 09 Corujas voluntários para

dinamizar ainda mais as atividades do Nidus, as

nossas mídias sociais foram contempladas com posts

mais diversificados e informativos:

Quando grandes organizações adotam o Agile, um

problema grande pode ser dividido em partes,

pensando em soluções específicas para cada uma das

partes, com um desenvolvimento acelerado e ciclos de

produção rápidos. Assim, valoriza-se mais a

adequação à mudança do que se ater a um plano fixo

acima de tudo.

O Scrum é um framework para desenvolver, entregar

e manter produtos complexos.  Mas o que seria um

produto complexo?

Um grande exemplo é quando temos muitas variáveis

inconstantes para dimensionar um projeto.

Quem lida com esses problemas no seu dia a dia pode

se valer dessa forma de trabalho que tem

revolucionado grandes empresas!

ESTREIA DE NOVOS 
COLUNISTAS VOLUNTÁRIOS

Em maio tivemos a estreia de dois novos Colunistas

do Nidus: Francieli Parizotto Schulz – que vai realizar

mensalmente uma coluna sobre saúde e bem-estar

voltada aos servidores públicos; e Jaison A. Franzon,

que trará temáticas diversas importantes dentro do

serviço público e do universo do empreendedorismo.

Sejam muito bem-vindos nossos novos Colunistas

Voluntários!

Se assim como eles, você gosta de escrever sobre

assuntos voltados à inovação, empreendedorismo e

serviço público e deseja ser um Colunista Voluntário,

entre em contato conosco (@niduslab – Instagram ou

através do nosso email: niduslab@gmail.com) e veja

como se tornar um Colunista Voluntário.

CAFÉ COM NIDUS – EDIÇÃO DE MAIO

O Café com Nidus do mês de maio foi com 3 Corujas

(voluntários(as) do Nidus). Em um bate-papo descontraído os

voluntários(as) falaram mais sobre as experiências de ser um

servidor empreendedor e inovador.

Na edição estiveram presentes a Renata Tonial, o Raony Osório e a

Mariana Dutra da Santos. Foram muitos insights inspiradores que

trouxeram novas perspectivas para a realização do serviço

público.



ESTREIA DOS TUTORIAIS: REALIZADOS PELOS CORUJAS-VOLUNTÁRIOS DO NIDUS

 Dicas do Dia a Dia

Nidus How

O Coruja Raony Osório foi o primeiro voluntário do Nidus a realizar um tutorial nas nossas mídias sociais. De uma

forma leve e muito descontraída, a ideia é que ferramentas e dicas para o seu cotidiano profissional possam ser

“desvendadas” e incentivadas em formatos de vídeos curtos.

Afinal, temos um mundo à nossa disposição (no celular e no computador) para realizarmos o nosso trabalho de forma

produtiva. Contudo, são tantas as opções que, às vezes, é difícil saber qual delas é a melhor ou a mais prática para

atender as demandas mais urgentes do cotidiano. 

O Nidus How veio com a proposta de ser uma “enciclopédia” interativa, na qual serão realizados tutoriais rápidos

acerca dos mais variados assuntos, tais como: desafios abertos, banco de soluções, como acessar o site, artigos do

Nidus, etc.

SÉRIE DE POSTS SOBRE O FUTURO 
DO TRABALHO

40% das habilidades do trabalhador médio
precisarão ser atualizadas;
50% das empresas pretendem acelerar a
automação da força de trabalho;
80% devem expandir a digitalização de seus
processos;
83% pretendem implantar o trabalho
remoto;
66% dos gestores acreditam em um retorno
de investimento dentro de um ano;

Foi realizado um especial de 03 posts veiculados

semanalmente no Instagram e LinkedIn, referente ao

relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial

em novembro do ano passado.

Eles trazem informações que demonstram que há

muito que pensar ao ler o relatório e que, obviamente,

o futuro é uma incógnita e essas listas são baseadas

nas expectativas de desenvolvimento que temos

hoje. 

Há a previsão, por exemplo, de que até 2025 cerca de

85 milhões de funções sejam substituídas pela

automação.

Há uma série de dados instigantes, dos quais: 

SANDBOX REGULATÓRIO

O sandbox regulatório é uma forma bastante astuta

de buscar regular a inovação de maneira provisória

para submeter a testes e trazer a segurança jurídica

e os critérios técnicos necessários para a solução

funcionar.

O sandbox brasileiro mais recente é o do Banco

Central Ele permite monitorar a implementação e os

resultados dos projetos, avaliando os riscos

associados aos novos produtos e serviços

desenvolvidos por startups.
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DOE - DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO COMEMORA 87 ANOS

Um dos nossos colaboradores é o diagramador
há dez anos, Gustavo é graduando em
Sistemas da Informação, pela UFSC, e
desenvolveu melhorias de positivo impacto no
script de montagem e formatação do Diário
Oficial Eletrônico.
Outra inovação na gerência foi trazida pelo
colaborador terceirizado Renan, que trabalha
diretamente com o setor comercial. Ele trouxe
a ideia de implantar mais um canal de
comunicação com a Gerência via aplicativo
Whatsapp Business.
Já a ideia de tramitar os cadastros e contratos
de forma online entre a gerência e os órgãos
que firmam parcerias com o Diário Oficial,
veio da funcionária terceirizada Rosineide. 

O DOE-SC é um dos mais antigos periódicos em

circulação no Estado que sobreviveu à migração do

meio impresso/físico para o digital. Essa permanência

é fruto de um trabalho de muitas mãos, há 87 anos.

 

Inovações criadas pelos nossos colaboradores:

São ações como essas, que fazem da Gerência do

Diário Oficial, ter uma equipe dinâmica, qualificada,

atuante e comprometida com o serviço público.

UM POUCO SOBRE A NORMA
 ISO 30.401:2018

As normas ISO (Em português, Organização

Internacional para Padronização) são normativas

internacionais de processos e condutas nas mais

variadas áreas que possibilitam inúmeros benefícios,

destacando o diferencial competitivo, padronização

Internacional e boas práticas de governança.

Em Gestão do Conhecimento, também possuímos

uma norma ISO, que é a de número 30.401:2018. 

Seu principal objetivo está em:

"orientar as organizações a identificar seu conhecimento
organizacional e a estabelecer um sistema de gestão desse

recurso, que possa ser auditado, certificado, avaliado e
reconhecido externamente" (ALVEZ et al, 2021).

EVENTOS DO SCRUM

Quando falamos por aqui da transformação digital

que o setor público está passando, temos em mente a

diminuição de tarefas "sem sentido" em que apenas se

aperta um botão, dentro de um processo.

Os eventos Scrum tem a responsabilidade de

minimizar a necessidade de reuniões e criar

frequência de alinhamento para os envolvidos.

É uma forma de tornar a comunicação do projeto mais

ágil e dinâmica para acompanhar as evoluções

necessárias ao projeto para que ele gere valor!

Trouxemos como metáfora o filme dos "Batutinhas".

No filmes os meninos perdem a sede (formalismo) do

seu clube e na ânsia de reconstruírem a sede,

descobrem novas maneiras de fazer as coisas e

inclusive se reinventamnquanto "clube".

Eles não faziam ideia do que eram Scrum, mas se

rearranjaram para executar o que precisavam e para

corrigir as falhas de comunicação.



VOCÊ CONHECE A LINGUAGEM
SIMPLES?

Inovação: Uma das buscas da inovação é a
aproximação do governo com o cidadão, por
isso a linguagem simples é algo inovador no
poder público, ela traz para a administração
pública uma forma de tornar acessível e
compreensível informações que contribuem
para o alcance de todos aos serviços públicos.
Empatia: A empatia está ligada diretamente a
linguagem simples, para podermos escrever
um texto compreensível é necessário nos
colocarmos no lugar de quem irá ler a
informação, para que possamos entender o
que é necessário informar e como o leitor vai
compreender o texto.
Transparência: As informações devem ser
transparentes e acessíveis para que todos
possam usá-las de maneira correta.

A linguagem simples é uma maneira de expressar

informações para que sejam entendidas por todos de

maneira clara, objetiva e inclusiva.

Vamos citar alguns pontos importantes da linguagem
simples:

A linguagem complexa utilizada pelo Estado, com

inúmeras siglas e palavras que a maioria da população

não conhece, dificulta o acesso dos cidadãos aos

serviços públicos, afastando assim a população do

governo. Por isso utilizar a linguagem simples na

administração pública que é tão importante e

necessária.

7 PASSOS PARA UTILIZAR A
LINGUAGEM SIMPLES NOS NOSSOS
TEXTOS

Empatia: Ao escrever um texto é muito
importante que você esteja em um estado
empático, que possa se colocar no lugar de
quem irá ler a informação.
Estrutura do Texto: É fundamental que as
informações mais importantes apareçam
primeiro e depois as complementares, isto é
chamado hierarquia das informações
Palavras conhecidas: Utilizar palavras
conhecidas por todos é essencial para uma
linguagem fácil e acessível, essa diretriz está
diretamente ligada a empatia
Palavras concretas: A escolha de palavras
abstratas pode tornar seu texto muito
confuso, então sempre que possível utilize
palavras concretas, verbos que expressem
ação, como no exemplo abaixo: “Faça a
identificação do candidato.”
Use frases curtas: Frases diretas, tente
sempre ao escrever fazer um rascunho e
descartar as palavras desnecessárias
Frases em ordem direta: A frase escrita em
ordem direta facilita a leitura, a ordem
direta está composta: SUJEITO – VERBO –
COMPLEMENTO
Revisão: Faça uma revisão do seu texto,
diagnosticando se as diretrizes da
linguagem simples foram seguidas

Então hoje o Jackie Chan vai trazer os 7 passos para

que possamos exercitar a linguagem simples e lutar

contra o burocratês:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



MARCO LEGAL PARA AS STARTUPS

Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de
2019 (Enquadramento startup – Inova
Simples): um regime especial simplificado que
concede às iniciativas empresariais de caráter
incremental ou disruptivo – que se
autodeclaram como startups ou empresas de
inovação.
Resolução CGSIM Nº 55, de 23 de março de
2020- Estabelece o procedimento especial
simplificado para a Empresa Simples de
Inovação no Portal Redesim.
Portaria INPI PR nº 247, de 22 de junho de
2020- Inclui as startup como uma nova
modalidade com exame prioritário no sistema
de solicitação de patente.
Portaria INPI nº 365, de 13 de novembro de
2020- Institui e regulamenta o procedimento
de comunicação de Empresas Simples de
Inovação ao INPI, para fins de registro de
marcas e de concessão de patentes, no âmbito
do regime Inova Simples.
06/01/2021 – Lançamento de plataforma
“Minha Primeira Patente”– um conjunto de
ferramentas simples desenvolvidas pelo INPI
para auxiliar o inventor e/ou depositante
nacional a depositar seu pedido de patente, a
acompanhar seu trâmite e a controlar o
pagamento das anuidades.
Lei Complementar Nº 182 DE 01/06/2021-
Institui o marco legal das startups e do
empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Projeto de Lei Complementar 146/2019, Marco

legal, dispõe sobre startups e apresenta medidas de

estímulo à criação de empresas e estabelece

incentivos aos investimentos por meio do

aprimoramento do ambiente de negócios no País.

Linha do Tempo regulatória de Startup:

Antes de iniciar um pedido, você precisa entender se o

que deseja patentear é uma invenção ou um modelo

de utilidade. As invenções estão ligadas a novas

tecnologias e podem ser um novo produto ou um novo

processo.

CAFÉ COM NIDUS: SOFT SKILLS E A
NOSSA PRODUTIVIDADE

Na tarde de 24/06 aconteceu a edição de Junho do Café

com Nidus. Participaram do evento: Duda Sarmento -

Life Coach, Daniel Sanfi - SEA e Daniela de Albuquerque

- Nidus. O tema foi Soft Skills e a nossa ProdutiVIDAde.
Foi um bate-papo interativo, no qual os internautas

puderam participar respondendo às questões

levantadas na live. A empatia foi apontada como a

característica mais importante para os respondentes. As
outras cinco soft skills que se destacaram foram:
resiliência, criatividade, colaboração, comunicação e
flexibilidade.

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Os dados são pedacinhos da informação, já a

informação é juntar e organizar esses dados. Daí vem

o conhecimento, que é a interpretação da informação

que é útil para um determinado propósito.⠀

A gestão do conhecimento é essencial para

aumentar a capacidade da empresa de adquirir,

distribuir e usar o conhecimento.

Assim, o primeiro passo deste processo consiste em

identificar, obter e organizar o conhecimento

organizacional. O segundo passo do processo consiste

em partilhar, adaptar e aplicar o conhecimento

anteriormente consolidado. 

O conhecimento pode ser criado quando é adquirido

externamente através de aluguer ou compra da fonte

do conhecimento.



CHAMADA PÚBLICA: PROGRAMA
DE GESTÃO DOS BENS INTANGÍVEIS

Temos uma Chamada Pública!
No site da @fapesc.sc tem o edital e todas as

informações para quem tiver soluções inovadoras

para o Programa de Gestão dos Bens Intangíveis do

Estado de SC. O assunto é super sério, mas fizemos

toda essa graça pra chamar sua atenção, pois teve um

trabalho de muitas mãos. O Edital já tá na praça e o

prazo vai até o dia 26/07.

ECONOMIA COMPORTAMENTAL

Para entender o nosso comportamento, ao contrário

da Psicologia, a Economia passou a desenvolver

teorias focadas em modelos matemáticos para

explicar o comportamento dos consumidores e,

também, para fazer predições.

Estas teorias, por sua vez, partiam do princípio de que

nossas decisões são sempre racionais e que sempre

maximizamos nossas escolhas. Mas, infelizmente, não

é o que acontece na vida real.

Assim, para entender de fato como as pessoas se

comportam e tomam decisões, os cientistas

econômicos perceberam a necessidade de entender

os principais temas da Psicologia.

Assim, surgiu a Economia Comportamental. Sua

principal contribuição está em promover, a partir de

uma análise experiencial, a sustentação das teorias

econômicas predominantes sob a ótica do

comportamento humano no processo de tomada de

decisão.

Vários estudos foram e vêm sendo desenvolvidos

nesta área. Dois deles, inclusive, ganharam o Prêmio

Nobel de Economia: Daniel Kahneman (2002) e

Richard Thaler (2017).

FASES DA GESTÃO DO
CONHECIMENTO NO ÓRGÃO

O conhecimento emerge como sendo o principal

ativo capaz de garantir vantagem competitiva às

empresas e, no caso do setor público, a promoção de

serviços públicos cada vez mais relevantes à

sociedade. 

Mas cabe uma ressalva: antes de implementar todo

um Sistema de Gestão do Conhecimento, faz-se

pertinente e necessário avaliar a maturidade da

Organização neste quesito.

Desta maneira, alguns critérios precisam ser levados

em consideração, tais como a liderança, os processos

organizacionais e de gestão do conhecimento, a

tecnologia, a aprendizagem organizacional, os

resultados e, principalmente, as pessoas.

Por meio desta análise diagnóstica inicial será possível

identificar em que estágio de gestão do conhecimento

a Organização se encontra (iniciada, gerenciada,

definida, avaliada ou institucionalizada) e, com isso,

adotar uma estratégia de melhoria que mais se adapta

ao momento, devendo ainda ser fomentada pelos

altos escalões da Organização.

É possível que uma organização consiga inovar sem

ter esta modalidade de gestão sedimentada,

entretanto, no longo prazo, considerando a avalanche

de informações a que somos expostos diariamente, a

capacidade de inovar de uma Organização pode vir a

ser prejudicada.
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