
4º Encontro
RedeSIC



Prezad@ Participante,

É com satisfação que a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão (MP) e a Escola Nacional de Administração Pública 
recebem-no (a) para o IV Encontro da RedeSIC! 

A Rede é um espaço destinado ao diálogo, cooperação e intercâmbio de conhe-
cimentos e experiências entre os Serviços de Informação ao Cidadão - SICs - do Poder 
Executivo Federal. Ela também funciona como suporte técnico e operacional mútuo, 
incentivando a cooperação entre órgãos, o que contribuirá para o fortalecimento do 
direito de acesso à informação e da cultura de transparência.

Nos encontros anteriores, a RedeSIC reuniu autoridades de monitoramento da Lei 
de Acesso à Informação e gestores dos SICs dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal com o objetivo de discutir a aplicação da LAI e o tratamento da informação 
pessoal em ambiente de acesso à informação pública, estimulando a reflexão sobre 
formas de aplicar as regras e as exceções da LAI a casos concretos.

O atual encontro concentrará suas reflexões no aprofundamento do debate a 
respeito de alguns outros temas como a “Transparência ativa” e a “Classificação de 
Informações”.

Neste caderno, você encontrará informações gerais do encontro, como a progra-
mação, as oficinas e dinâmicas, um passo-a-passo para cadastramento na Fórum 
da RedeSIC, bem como espaço para suas anotações. 

Acesse www.acessoainformacao.gov.br/redesic para obter mais informações sobre 
a RedeSIC e sobre os próximos eventos!

Seja bem vind@ ao IV Encontro da RedeSIC!
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Programação do Encontro

Dia 01 - 14/10/2015
08h30 Credenciamento

09h00 Abertura

09h30 Palestra: “Novidades sobre Transparência Ativa”

10h00 Palestra: “Revisão: Classificação de Informações”

10h40 Enquete: “Classificação de Respostas no Sistema e-SIC”

10h50 Intervalo

11h10 Palestra: “Análise Qualitativa das Respostas da LAI”

11h40 Painel: “Boas Práticas da RedeSIC”

12h10 Intervalo para almoço

14h00 Palestra: “Novo Sistema de Transparência Ativa – (STA)”

15h00 Pausa para Café

15h30 Oficinas

17h30 Encerramento

Dia 02 - 15/10/2015
09h00 Painel: “A LAI e sua utilização pela Sociedade Civil” 

10h00 Dinâmica: “Avaliação Qualitativa das Respostas”

10h30 Pausa para Café

11h00 Encerramento da Dinâmica e da Enquete

12h00 Intervalo para Almoço

14h00 Tira – Dúvidas (Atendimento personalizado a SICs pela equipe de monitoramento)

16h00 Encerramento
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Enquete!

Observe os casos expostos 
no salão de convivência e 
julgue se as classificações  
no e-SIC estão adequa-
das, colando os adesivos: 
“correta” ou “incorreta”

►
No fechamento do 
evento, os casos serão 
discutidos. 

Use a tabela abaixo para 
avaliação posterior.

Correta Incorreta
1.  Solicitante: Caio Tício Romano
     Órgão: SDH – Secretaria de Direitos Humanos □ □
2.  Solicitante: 3 Irmãos Construções LTDA-EPPP
     Órgão: BACEN – Banco Central do Brasil □ □
3.  Solicitante: José Maria de Jesus Silva
     Órgão: SEP – Secretaria de Portos □ □
4.  Solicitante: Salvador Paranhos
     Órgão: MF – Ministério da Fazenda □ □
5.  Solicitante: Elena Montero
     Órgão: AGU – Advocacia-Geral da União □ □
6.  Solicitante: Perséfone de Opiano Carvalho
     Órgão: PR – Palácio do Planalto □ □
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Dinâmica: “Avaliação Qualitativa das Respostas”

Aspectos Formais

1 A resposta traz informação sobre a possibilidade de recurso?

□ Sim     □ Não     
□ Não é possível avaliar      

Observação:

2 A resposta traz informação sobre o prazo para recurso?
□ Sim     □ Não    
□ Não é possível avaliar      

3 A resposta traz informação sobre autoridade competente para 
apreciação do recurso?

□ Sim     □ Não     
□ Não é possível avaliar      

4 A resposta traz indicação da área responsável pela resposta?
□ Sim     □ Não     
□ Não é possível avaliar      

5 O órgão informou corretamente a quantidade de perguntas feitas 
pelo solicitante? □ Sim     □ Não     

6
O órgão marcou corretamente o campo “Tipo de resposta”? 
(acesso concedido, acesso parcialmente concedido, acesso negado, não se 
trata de solicitação de informação)

□ Sim     □ Não    
□ Não é possível avaliar      
 
Observação:

7

O órgão marcou corretamente se o pedido de acesso ou sua respec-
tiva resposta contém informações sujeitas a “Restrição de acesso”?
(“Sim” para indicar que existe  informação restrita – pessoal, sigilosa ou 
classificada e “Não” para indicar a inexistência de informação restrita) 

□ Sim     □ Não     
□ Não é possível avaliar      

Observação:

8
Caso a resposta acima seja “não”

Que tipo de erro foi encontrado? 

□ O órgão bloqueou publi-
cação que não havia informa-
ção restrita.

□ O órgão permitiu a publi-
cação de informação restrita.

9

Caso a resposta acima seja “órgão permitiu a publicação de informação 
restrita”

A informação restrita estava onde?

(É possível marcar mais de uma opção)

□ No texto da pergunta    
□ No texto da resposta     
□ No texto dos anexos

10
Em caso de acesso negado ou parcialmente concedido, a respos-
ta apresenta justificativa para negativa conforme um dos casos 
previsto em legislação?

□ Sim     □ Não     
□ Parcialmente     
□ Não se aplica      

Observação:
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Dinâmica: “Avaliação Qualitativa das Respostas”

Aspectos Qualitativos

11 A resposta dada é coerente com a solicitação de informação 
apresentada? 

□ Sim     □ Não     
□ Parcialmente      

Observação:

12 O pedido foi respondido? 

□ Sim (totalmente)     
□ Não (nenhuma das solicitações)

□ Parcialmente (apenas uma parte 
das solicitações)    

Observação:
  

13 A resposta apresenta, na medida do possível, linguagem que 
facilita o entendimento de qualquer cidadão? 

□ Sim     □ Não     

Observação:     

14 A resposta é escrita com correção ortográfica e/ou gramatical?

□ Sim     □ Não     

Observação:   

15 Faltou cordialidade na linguagem empregada na resposta?

□ Sim     □ Não     

Observação:   

16 A resposta utiliza termos técnicos desnecessariamente?

□ Sim     □ Não     

Observação:   
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Oficinas:

Data/Hora
Quarta-Feira (14/10) às 15h30.

Informações gerais: 
As oficinas ocorrerão em 05 (cinco) salas distintas e, no momento do credenciamento, 
os participantes serão informados a que sala deverão se dirigir para essa atividade. 

As temáticas abordadas serão:
<right> Excelência no atendimento
<right> Sistema de Transparência Ativa na prática 
<right> Estudo de casos: escopo da LAI e as exceções de acesso

Salas:
<right> Laboratório de Informática
<right> Sala 108 (1º Andar)
<right> Sala 109 (1º Andar)
<right> Sala 110 (1º Andar)
<right> Sala 111 (1º Andar)
<right> Auditório
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Venha para o Fórum da RedeSIC!

A RedeSIC é uma iniciativa da CGU e do MP que tem o objetivo de criar uma rede de coo-

peração entre os diversos SIC´s do Pode Executivo Federal, possibilitando, assim, uma troca 

contínua de informações num fluxo descentralizado. 

Além de promover encontros presenciais, ´também existe o Fórum da RedeSIC, espaço 

virtual destinado ao diálogo, à cooperação e ao intercâmbio de conhecimentos e experiên-

cias entre os SIC’s do Poder Executivo federal. A participação no Fórum é restrita a servidores 

que exerçam suas atividades nos SIC de órgãos e entidades do Governo Federal.  Participe.!

Como se cadastrar no fórum?

1.Acesse
http://www.lai.gov.br/forumredesic/ e faça seu registro. 

2. Aceite os termos de serviço. 

3. Crie o seu nome de usuário.
O nome do usuário deverá seguir o padrão SIGLA DO ÓRGÃO (maiúsculas) [hífen] primeiro 

nome [ponto] sobrenome. Desta forma o cadastro do servidor Fulano de Tal da CGU ficaria 

da seguinte forma: CGU–Fulano.Tal.

4. Informe o seu endereço de e-mail institucional.
O endereço informado deverá ser institucional, o e-mail do Fulano de Tal, da CGU, por 

exemplo, deve ser fulano.tal@cgu.gov.br. Pedidos de e-mail particulares ou de fornecimento 

público e gratuito (como gmail, yahoo, Hotmail etc...) não são aceitos.

Após o envio do pedido, a equipe de administração do fórum avaliará sua solicitação. 

Assim que aprovada, você receberá um e-mail de confirmação. Quando tiver seu cadastro 

liberado, você poderá acessar o fórum no endereço: http://www.lai.gov.br/forumredesic/. É 

importante destacar que o pleno acesso ao fórum só será efetivado após esta aprovação.

Sugerimos que, antes de participar das discussões, você acesse os tópicos do fórum “Orien-

tações e Funcionamento” e aproveite para se apresentar na seção “Apresente-se”.

 

Seja bem-vindo ao Fórum da RedeSIC !
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Anotações
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Anotações




