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 Contextualização 

 

 Motivação 

 

 Objetivo 

 

 Modelo GovMobile 

 

 Sistema Proposto 

 

 Considerações Finais 

 



 Governo Eletrônico e as TICs 
 

◦ Impactos na oferta e prestação de serviços públicos 

 

 A participação do cidadão e os dados abertos 

 
◦ Importância da computação ubíqua 

 
◦ Sistemas de informação geográfica (SIG) 

 

 



 Necessidade de organizar  a disponibilização 
de  dados abertos georreferenciados  das  
entidades  da administração pública  de  
forma  padronizada e  personalizada. 

 

 Necessidade de aproximar o cidadão ao 
governo tornando fácil e rápido o acesso dos 
cidadãos às informações e serviços 
governamentais via Web social. 



 Introduzir uma proposta preliminar para 
disponibilizar dados abertos 
georreferenciados, denominada GovMobile. 

 

 



 Base: serviço de e-gov focado na interação 
entre o governo e o cidadão 
◦ Government To Citizen (G2C) 

 

 Utiliza plataforma central 
◦ gestão pública através da interação humana com 

dispositivos móveis 

 

 Explora 2 eixos do uso da Internet em e-gov 
◦ e-informação  

◦ e-consulta  



 Visa formar um ecossistema digital a partir de 
um conjunto de características: 

GovMobile 

Publicação 

de dados 

baseada em 

SIG 
Base de 

dados 

dirigida por 

SIG 

Filtros 

Listagem 

das bases 

públicas 

Posição 

atual 

Pesquisa de 

locais 

Percepção 

dos locais 

Detalhes 

dos locais 



 Publicação de dados georreferenciados 
abertos governamentais através de uma 
Interface Administrativa Web. 

 

 Facilitar o acesso a estas informações 
publicadas pela população utilizando uma 
única aplicação móvel. 

 

 

 



compartilhamento 

identidade 

reputação 

grupos 

conversações 

relacionamentos 

presença 





















 Proposta se encontra em estado preliminar 

 

 O trabalho visa mostrar como o acesso à informação 
por parte da sociedade  vem sendo planejado 
◦ Motivar a publicação de dados abertos pelo governo 
◦ Integrar o cidadão no processo de mudança política e social  

 

 Trabalhos futuros 
◦ estudo de usabilidade para avaliar a versão inicial do 

sistema com representantes do governo e cidadãos 
◦ mapeamento sistemático sobre as relações entre redes 

sociais e e-gov para explorar o e-tomada de decisão 



 Questões que emergiram: 

 
◦ Qual a melhor estratégia para integrar atividades de 

avaliação de usabilidade de sistemas de informação para 
e-gov no processo de desenvolvimento de software 
estabelecido na interação governo e universidade, 
considerando o terceiro pilar desta (i.e., extensão)? 
 

◦ Como a Web social pode ser integrada ao modelo 
proposto a fim de catalisar o processo de governo 
participativo, i.e., permitir o acesso universal do cidadão 
nos processos de tomada de decisão explorando a 
realidade das redes sociais no Brasil? 
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