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Semana Internacional 
de Combate à Corrupção

SOBRE

Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e assinada pelo 
Brasil, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e seus 
Estados membros tem ciência de que se requer um enfoque amplo e 
multidisciplinar para prevenir e combater eficazmente a corrupção.

No próximo dia 9 de dezembro, celebramos em todo o país um dos dias 
mais importantes do calendário cívico: o Dia Internacional de Combate à 
Corrupção.

Em comemoração à data, a Controladoria-Geral do Distrito Federal 
promoverá uma semana de eventos relativos à temática de 
transparência, controle social, prevenção e combate à corrupção, entre 
os dias 04 a 10 de dezembro.

A semana começará com o lançamento, no dia 9/12, do “Desafio 
Hacker”, que tem o objetivo de construir um conceito de gameficação 
para o novo Portal da Transparência. A programação será encerrada no 
dia 10, com o maior “Picnik” cívico do Distrito Federal, onde ocorrerão 
diversas atividades relativas ao tema.



DESAFIO HACK
04/12

14H

LOCAL:

Espaço Coworking – 
SETRAB

SOBRE
O conceito de transparência vai além do de publicidade. Além de as informações do 
governo serem públicas, devem ser compreensíveis e, mais ainda, acessíveis ao ponto 
de motivar e engajar o cidadão a realizar a prática do controle social. Nesse sentido, o 
Portal da Transparência do Distrito Federal busca inovar sua interface com o cidadão 
por meio de sua gameficação. A proposta é que, por meio de tal abordagem, os 
conceitos técnicos, contábeis e financeiros do portal cheguem ao público em uma 
linguagem menos especializada ou técnica. O Desafio Hack, como primeira atividade 
da Semana Internacional de Combate à Corrupção, promovida pela Controladoria-
Geral do Distrito Federal, objetiva tornar o processo de gameficação do portal, que é 
focado no cidadão, participativo, ou seja, construído junto à sociedade civil, técnica 
ou não. O evento será dividido em dois grupos - para os participantes que não são 
programadores será possível pensar sobre quais as melhores estratégias para 
desenvolver a gameficação do portal, ou seja, refletir sobre o planejamento do 
projeto, complementar seu escopo, não escopo, mapear riscos, interfaces, premissas 
e restrições. Para aqueles que já trabalham com codificações, será possível analisar 
o Portal de Transparência sob a ótica de suas funcionalidades, desenvolvendo
propostas para aperfeiçoar a interface existente, bem como melhor prepará-la para
as etapas de gameficação.



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CGDF

05/12

10H

Salão Nobre – Palácio

do Buriti

LOCAL:

É fundamental que a gestão pública reflita sobre seus resultados de 
modo a avaliar sua eficiência, eficácia, efetividade e economicidade 
por meio de lições aprendidas ao longo da execução de seus projetos. 
Assim, a Controladoria-Geral do Distrito Federal objetiva realizar este 
processo de maneira aberta à sociedade por meio da devolutiva das 
atividades, projetos e ações desenvolvidas durante 2016.

SOBRE



BALANÇO 
OUVIDORIA-GERAL 
2016

06/12

14:30

OAB-DF - SEPN 516 Bloco B

Lote 7 | Asa Norte

LOCAL:

SOBRE
A Ouvidoria do Distrito Federal é o canal mais direto de diálogo entre 
o cidadão e o governo. Desta maneira, é preciso que seus servidores
estejam sempre atualizados, capacitados e preparados para realizar
o atendimento eficiente e humanizado. Neste balanço o órgão
investirá tempo e energia para garantir que seus operadores estejam
de acordo com as melhores performances identificadas.



ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA
ATIVA

07/12

15H

Salão Nobre – Palácio

do Buriti

LOCAL:

SOBRE
Transparência é mais do que responder a questionamentos do 
cidadão. Transparência é ser proativo no sentido de que a informação 
desejada já esteja disponibilizada de forma compreensível e pública 
antes mesmo do surgimento de tais demandas. Para incentivar os 
órgãos públicos do DF a atuarem de maneira proativa, a Controladoria-
Geral do Distrito Federal criou o ndice de Transparência Ativa, capaz 
de mensurar a disponibilidade e o acesso das informações dos órgãos 
governamentais e atuar sobre aqueles que não possuírem bons 
resultados. O índice ainda garante um selo como premiação àqueles 
que obtém a nota máxima, criando uma competição saudável e 
melhorando a reatividade de cada órgão.



DESAFIO HACKER
09/12

10H

Salão Nobre – Palácio

do Buriti

LOCAL:

No Projeto Controladoria nas Escolas, com o auxílio da Controladoria-
Geral do Distrito Federal, os próprios estudantes, docentes e membros 
da comunidade escolar auditam a escola no que tange à sua estrutura 
física, gerando um relatório de apontamentos passíveis de resolução 
tanto pela própria comunidade escolar, quanto da parte da Secretaria 
de Educação. A devolutiva proposta corresponde justamente à entrega 
deste relatório ao secretário de educação,  de modo que seja realizado 
o monitoramento da resolução dos apontamentos levantados.

SOBRE

CONTROLADORIA NAS
ESCOLAS



PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

09/12

10H

Salão Nobre – Palácio

do Buriti

LOCAL:

SOBRE
O novo Portal de Transparência do Distrito Federal trouxe numerosas 
possibilidades aos cidadãos para auferir o desempenho do gestor 
público. Sendo assim, deve ser lançado abertamente e de maneira 
formal, além de divulgado pelos participantes da cerimônia em suas 
respectivas comunidades.



EVENTO PICNIK
10/12

15H

Praça dos Cristais -

Setor Militar Urbano

LOCAL:

O objetivo do evento é promover a interação da comunidade do Distrito 
Federal com áreas públicas da cidade. Na ação pretende-se destacar a 
importância da ocupação, pela sociedade, das ruas, áreas de lazer e espaços 
comunitários de Brasília de modo harmônico e seguro. O Projeto Picnick 
prevê atividades capazes de atingir este objetivo por meio de apresentações 
musicais e cênicas, além da exposição de artistas plásticos e 
empreendedores da gastronomia local. A atividades acontecerão no dia 
10/12/2016, das 13:00 às 00:00 horas. O evento é aberto e se espera, 
aproximadamente, o fluxo de 8.000 (oito mil) pessoas, o que é vital para a 
promoção da participação cidadã e o fomento à rede de economia criativa 
local. Esta é a segunda edição do evento na Praça dos Cristais, também 
conhecida como praça Duque de Caxias, no Setor Militar Urbano, importante 
cartão postal brasiliense. A primeira edição do evento teve alta aceitação por 
parte do público e da imprensa.

SOBRE
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