Plataforma para o
Desenvolvimento
e Governança
Municipal

Conheça o UniverCidades
Quando uma gestão é eficiente e inovadora, os recursos disponíveis são verdadeiramente potencializados. À frente desse desafio, prefeitas e prefeitos de todo o
Brasil encontram na Confederação Nacional de Municípios (CNM) uma fonte inesgotável de suporte e conhecimento.
Neste sentido, ao identificar a necessidade dos gestores municipais por soluções
assertivas e inspiradoras, foi dado início ao Projeto UniverCidades – Plataforma para o Desenvolvimento e Governança Municipal, com apoio financeiro
da União Europeia. O Projeto tem duração de quatro anos (2017-2020), acompanhando a atual gestão municipal.

O objetivo
Fortalecimento de capacidades locais de formular
e implementar políticas públicas e gestão do
conhecimento municipal.

Ouvindo as demandas,
buscando ofertas
O UniverCidades pesquisou as principais demandas e necessidades de conhecimento junto a prefeitas, prefeitos e gestores locais. Mais de 900 respondentes apontaram os temas e áreas cujo conhecimento consideram mais necessário.
Em paralelo, está sendo consolidada pesquisa em parceria com a Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) e o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX). O objetivo é mapear universidades e centros de ensino no Brasil que tenham oferta e trabalhos com Municípios brasileiros, assim como identificar arranjos institucionais para a execução dessas ações.

01
PLATAFORMA
ONLINE
Desenvolvimento de Plataforma online para a troca de informações e conhecimentos relevantes sobre governança
municipal, promovendo a aproximação
entre oferta e demanda por informações,
conhecimentos e práticas. Um repositório
digital cruza o conhecimento produzido
e sistematizado pelos Municípios com o
conhecimento produzido pelas universidade e centros de ensino que têm, como
foco, o Município. A plataforma está em
pleno desenvolvimento e deverá estar
disponível para uso em 2019.
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FORTALECIMEN
DAS CAPACIDAD

A partir das informações e con
tos disponibilizados de divers
será possível fortalecer a capa
gestores locais para a formula
mentação, monitoramento e
de políticas locais. E, a partir d
çar uma governança eficiente
rente e de responsabilidade m

Cinco pilares
O desenvolvimento do Projeto UniverCidades é estruturado da seguinte forma:

NTO
DES

nhecimensas formas,
acidade dos
ação, impleavaliação
disso, alcane, transpamútua.
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REAPLICAÇÃO DE
PRÁTICAS EXITOSAS
Se dá por meio do Prêmio MuniCiência,
que busca identificar, reconhecer e reaplicar iniciativas inovadoras implementadas pelos governos locais. Assim o projeto espera que todo esse conhecimento
seja multiplicado na prática. (Saiba mais
sobre o Prêmio MuniCiência, que é parte
do Projeto UniverCidades).

A
ENTR

O projeto b
instituciona
nar o conhe
tros de ensi
às demanda
brasileiros.
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APROXIMAÇÃO
RE UNIVERSIDADES
E MUNICÍPIOS

usca estimular novos arranjos
ais para aproximar e relacioecimento produzido nos cenno e pesquisa de todo o país
as originadas nos Municípios
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TROCA DE CONHECIMENTO
E EXPERIÊNCIAS
Eventos nacionais e internacionais para o
intercâmbio de conhecimentos, experiências, iniciativas inovadoras e novos modelos de gestão, a fim de reforçar as capacidades locais e a articulação entre os mais
diversos atores sociais. O primeiro Seminário aconteceu em setembro de 2017 em
Ouro Preto (MG). Na ocasião, acadêmicos
e gestores puderam debater a importância do trabalho integrado. Para o segundo
semestre de 2018 estão previstos Diálogos
regionais e um seminário internacional para troca de experiências, em Portugal.

Prêmio MuniCiência
Um dos eixos do UniverCidades, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores, reúne de maneira organizada e reaplicável experiências inovadoras das cinco regiões do
Brasil. São ideias, sobretudo, capazes de impactar positivamente a realidade local.
O Prêmio reconhece as iniciativas que, além de contribuírem para a melhoria da
gestão pública municipal, são comprovadamente eficientes e reaplicáveis, conferindo benefícios diretos à vida da população. Outro aspecto fundamental é que ao
divulgar as iniciativas, o MuniCiência dá início a uma ampla rede de boas práticas a
serem, gradativamente, registradas e compartilhadas pelo Projeto UniverCidades,
por meio de sua plataforma online.

Quem faz, mostra
A participação no MuniCiência é aberta a todos os Municípios brasileiros e consórcios municipais e intermunicipais. A avaliação dos projetos apresentados é um processo aberto e transparente: uma comissão formada por técnicos da CNM analisa as inscrições e seleciona inicialmente 30, e depois as 15 melhores práticas para
uma votação nacional online no site do Prêmio (www.municiencia.cnm.org.br).
O público escolhe as cinco iniciativas que serão reconhecidas e premiadas durante
a XXI Marcha dos Prefeitos a Brasília. Após o reconhecimento, cada uma delas é
cuidadosamente registrada em um Guia de Reaplicação, produzido a partir de visitas técnicas da equipe da CNM a cada um dos Municípios selecionados. Sistematizadas, são apresentadas em eventos nacionais e em um seminário internacional
para a troca de experiências e conhecimento com outros Municípios.

Nova rodada
Mais de 250 projetos das 5 regiões brasileiras concorreram na segunda edição do
Prêmio MuniCiência. Veja no mapa a localização das 30 iniciativas selecionadas.
Todas as propostas analisadas contribuem de alguma forma para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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Os pioneiros
Em sua primeira edição, realizada em 2016, o MuniCiência mostrou ao Brasil cinco
iniciativas municipais inovadoras. Foram reconhecidas e estão disponíveis na
biblioteca/CNM:

• Juntos pela Segurança, de Rio Largo – AL
• Saúde em Sua Casa, de Forquetinha – RS
• Calçada para Todos, de Astorga – PR
• Inovação e Modernização da Gestão Pública Municipal, de Bom Despacho – MG
• Políticas Públicas Sustentáveis, de Pompéu – MG

Conheça mais sobre os projetos no site do MuniCiência:

www.municiencia.cnm.org.br

”

A CADA ANO, A CRISE FINANCEIRA
INVIABILIZA MAIS OS MUNICÍPIOS.
POR ISSO MESMO É TÃO IMPORTANTE MOSTRAS AQUELES QUE ESTÃO
CONSEGUINDO DRIBLAR OS PRO-

BLEMAS PARA IMPLANTAR PROJETOS MODELOS”
PAULO ZIULKOSKI,
PRESIDENTE DA CNM

PONTA GROSSA/PR

Programa Feira Verde

RIO GRANDE/RS

Projeto Arte na Parada

SANTA CLARA DO SUL/RS

Programa Santa Clara Tem Valor

SANTA CRUZ DA ESPERANÇA/SP

Projeto Moeda Verde – Cidade Li

SÃO BENTO DO UNA/PE

Programa Estou Presente Profess

TERESINA/PI

Tecnologia Digital na Revisão do
Ordenamento Territorial de Teres
Plurianual (PPA)

VENÂNCIO AIRES/RS

Serviço de Atendimento ao Cida
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Siga o projeto UniverCidades no Facebook:

www.facebook.com/ProjetoUniverCidades
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