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Descrição

Código do curso

Este curso oferece uma introdução on-line individualizada
para apoiar funcionários públicos e outras partes interessadas
no ecossistema digital na formação de uma abordagem
integral do governo para a transformação digital em Pequenos
Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).
O curso está fornece uma introdução à transformação digital
nos SIDS em torno de cinco pilares da transformação digital:
governo, infraestrutura, regulamentação, negócios e pessoas.
O curso oferece os últimos dados disponíveis sobre
transformação digital nos SIDS e destaca exemplos, desafios
e oportunidades, além de estudos de caso de inovação em
SIDS. Ele apresenta ferramentas analíticas, como o PNUD
Digital Readiness Assessment e UNCDF Inclusive Digital
Economy Scorecard e também oferece links para outros
recursos e extensas listas de leituras adicionais do UNCDF,
UNDP, ITU, Banco Mundial e GSMA, entre outros.
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
As tecnologias digitais oferecem oportunidades sem precedentes para acelerar o
desenvolvimento sustentável nos SIDS, e transformam a maneira como governos, empresas
e a sociedade trabalham. Conforme refletido no SAMOA Pathway, a transformação digital

está na vanguarda da condução de soluções para a economia azul e na construção de
resiliência contra crises e choques climáticos. À medida que a pandemia do COVID-19
impulsiona um rápido aumento na demanda por soluções digitais, os governos estão a
recorrer à ONU para ajudá-los no desenvolvimento de estratégias nacionais de transformação
digital mais abrangentes e desenvolver suas capacidades de implementação para trazer
maior coerência às iniciativas digitais do governo para, desta forma, garantir que os benefícios
da transformação digital sejam inclusivos – e que ninguém seja deixado para trás.
O objetivo do curso é capacitar e aumentar a conscientização a respeito dos valores e dos
elementos essenciais de uma estrutura de transformação digital integral do governo e da
sociedade como um todo e a forma como eles estimulam o progresso em direção aos ODS.
2. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
O curso oferecerá aos formadores de políticas e tomadores de decisão o conhecimento para
entender e identificar as principais áreas prioritárias, as lacunas e as oportunidades para a
transformação digital em todos os setores.
Após a conclusão deste curso, os participantes serão capazes de:
●

●
●
●

Definir os principais conceitos associados à transformação digital e seus pilares, no
que diz respeito à infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
governo digital, inovação e habilidades digitais, etc.
Compreender as oportunidades e os desafios na construção de roteiros de
transformação digital inclusivos, com uma ênfase especial nos SIDS.
Se informar-se a respeito das ferramentas e dos recursos de conhecimento
disponíveis para apoiar a implementação de seu plano de transformação digital.
Planejar as etapas do desenvolvimento de uma estratégia de transformação digital.

3. PÚBLICO-ALVO
As principais audiências do conteúdo deste curso serão funcionários públicos e participantes
não governamentais envolvidos na formação de economias digitais em SIDS. Destina-se a
ser introdutório, exigindo conhecimentos prévios muito limitados ou básicos de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) ou do setor digital.
4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Não são necessários conhecimentos ou qualificações prévias. No entanto, é recomendável
que os participantes trabalhem ativamente na política digital, regulamentação ou temas
similares no governo ou no setor privado, como funcionários públicos ou consultores. Alunos
de cursos relacionados a políticas digitais também podem considerar este curso útil.
5. CONTEÚDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
O curso possui os seguintes 4 módulos:
Módulo 1 Introdução à Jornada de Transformação Digital Inclusiva
Módulo 2 Infraestrutura e Regulamentação para a Transformação Digital
Parte 1 Infraestrutura Digital Inclusiva
Parte 2 Regulamentação: Política de Capacitação Inclusiva e Ambiente Regulatório
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Módulo 3 Negócios e Pessoas
Parte 1 Negócios: Estímulo da Inovação Digital Local Inclusiva
Parte 2 Pessoas: Incentivo às Habilidades Digitais Inclusivas
Módulo 4 Governo Digital e Apoio às Estratégias de Transformação Digital
Parte 1 Governo Digital e Dados
Parte 2 Orientação e Ferramentas para as Estratégias de Transformação Digital
6. CALENDÁRIO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
Semana / Sessão
Semana 1

Tópico
Módulo 1
Introdução à
Jornada de
Transformação
Digital Inclusiva

Exercícios e interações
Cada participante deve:
●
●
●

Semana 2

Módulo 2
Infraestrutura e
Regulamentação
para a
Transformação
Digital
Parte 1
Infraestrutura
Digital Inclusiva

Assistir ao vídeo com os slides narrados
para o módulo 1
Revisar os conceitos-chave e os
recursos de apoio
Concluir um teste de auto avaliação

Cada participante deve:
●
●
●

Assistir ao vídeo com os slides narrados
para o módulo 2
Revisar os conceitos-chave e os
recursos de apoio
Concluir um teste de auto avaliação

Parte 2
Regulamentação
: Política de
Capacitação
Inclusiva e
Ambiente
Regulatório
Semana 3

Módulo 3
Negócios e
Pessoas
Parte 1
Negócios:
Estímulo da
Inovação Digital
Local Inclusiva

Cada participante deve:
●
●
●

Assistir ao vídeo com os slides narrados
para o módulo 3
Revisar os conceitos-chave e os
recursos de apoio
Concluir um teste de auto avaliação
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Parte 2 Pessoas:
Incentivo às
Habilidades
Digitais
Inclusivas

Semana 4

Módulo 4
Governo Digital e
Apoio às
Estratégias de
Transformação
Digital

Cada participante deve:

Parte 1 Governo
Digital e Dados

●
●
●

Assistir ao vídeo com os slides narrados
para o módulo 3
Revisar os conceitos-chave e os
recursos de apoio
Concluir um teste de auto avaliação

Parte 2
Orientação e
Ferramentas
para as
Estratégias de
Transformação
Digital
7. METODOLOGIA (Abordagem didática)
O curso é ministrado através de apresentações de slides em powerpoint narradas por
instrutores e disponibilizadas na página do curso. Ele é complementado com uma seleção
cuidadosa de notas informativas, conceitos-chave e materiais de referência para os
participantes. Para cada módulo há um questionário de auto avaliação que deve ser
respondido.
De forma rotativa, o grupo de participantes será auxiliado em seu processo de aprendizagem
por meio de discussões facilitadas em fóruns e webinários ao vivo, com o intuito de reforçar
sua compreensão dos tópicos estudados e com base em seus ambientes específicos. Eles
serão incentivados a consultar colegas experientes que estiverem trabalhando no tópico
relevante. Os seguintes métodos serão usados para este curso:
● Autoestudo dos vídeos de PPT e dos materiais de referência
● Apresentações lideradas por instrutores, realizadas através do Zoom (para alguns
lançamentos regionais)
● Sessões de bate-papo interativas e discussões em fóruns (para alguns lançamentos
regionais)
8. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
O desempenho neste curso será baseado na pontuação dos 4 (quatro) questionários de auto
avaliação. Cada questionários serão composto por 20(vinte) a 30 (trinta) perguntas e permite
até 4 (quatro) tentativas.
Os questionários serão 100% (cem por cento) para a conclusão do curso.
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Uma pontuação total superior a 70% (setenta) é necessária para obter o certificado.
9. COORDENAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
Este curso foi desenvolvido pela equipe do PNUD SIDS, UNCDF e ITU. O conteúdo do curso
baseia-se no “Planejamento e construção de estratégias de transformação digital para a
realização dos ODS e da Agenda 2063 da União Africana”, um curso elaborado pelo UNCDF,
pesquisado e escrito pela consultoria PHB e oferecido na plataforma de aprendizagem do UN
IDEP em 2021.

Coordenação UNDP:

Coordenação ITU:

Name: Laura Hildebrandt
Email address:
laura.hildebrandt@undp.org
Coordenação UNCDF:

Name: Halima Letamo
Email address: hcbmail@itu.int

Name: Olivia Vakaosooso
Email address:
olivia.vakaosooso@undp.org
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