QUEM
SOMOS
O Lab.MG é uma iniciativa conjunta da Secretaria de
Estado e Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Fundação
João Pinheiro (FJP),

instituída por meio da Portaria

Conjunta Seplag/FJP n°38, de 1 de setembro de 2020.
Acreditamos que a inovação é fundamental para o setor
público e que os desafios podem ser resolvidos de uma
maneira diferente.

NOSSOS VALORES

NOSSOS VALORES
FOCO NO USUÁRIO
Ter empatia com nosso público-alvo. Geração de valor
público com foco na melhoria da experiência do
usuário.
CONEXÃO
Construímos a inovação com participação do usuário,
transparência e conexão entre academia, atores
públicos e privados.
AGILIDADE
Somos ágeis por sermos adaptáveis: erramos rápido
para inovar cada vez mais rápido. Experimentamos e
aprendemos fazendo.
COLABORAÇÃO
Cocriação, interação, interdisciplinaridade, diversidade
e criatividade para entregar resultados de qualidade
para o setor público.

NOSSA
METODOLOGIA

Projeto CIPTEA

ESTRUTURAÇÃO DO
SERVIÇO DE
SOLICITAÇÃO DA
CIPTEA

INFORMAÇÕES
GERAIS
A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) foi instituída, pela Lei
nº 13.977, de 8 de Janeiro de 2020, no âmbito da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012).

O Transtorno do Espectro Autista
(TEA) se refere a uma série de
condições caracterizadas por algum
grau
de
comprometimento
no
comportamento social, na comunicação
e na linguagem. O TEA começa na
infância e tende a persistir na
adolescência e na idade adulta.

A Carteira de Identificação da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista
(Ciptea) é um importante documento
oficial para permitir o usufruto dos
direitos de acesso aos serviços e
de prioridade de atendimento da
pessoa com o transtorno. É também
um reconhecimento dessas pessoas
em diversas situações vivenciadas no
dia-a-dia que exigem abordagens
diferenciadas, tendo em vista as
especificidades da deficiência.

ALINHAMENTO
O projeto BPMS- Ciptea foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no âmbito do LAB.mg, em parceria com a Subsecretaria de Governança Eletrônica e
Serviços (Subgoves) e a Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH).

DESCRIÇÃO
DO PROJETO

O projeto busca apoiar a estruturação do serviço de solicitação da Ciptea (Carteira
de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) em Minas Gerais e o
seu desenvolvimento na solução BPMS.

METODOLOGIA DE
IMERSÃO
1. Levantamento de dados sobre o serviço

No Brasil, a estimativa da OMS é de que 2
milhões de pessoas possuam algum grau do
transtorno.

Estudo dos materiais internos fornecidos pela Sedese
e externos para levantamento de informações
gerais a fim de compreender o público-alvo e o
desafio em estudo.

Não se sabe exatamente quantos autistas existem no
Brasil. Esse dado seria coletado no Censo 2020 (Lei
13.861/19).

2. Estudo das principais legislações
relacionadas:
A fim de compreender as regulamentações
existentes e as exigências legais relacionadas à
instituição da Ciptea foram analisadas as principais
legislações relacionadas ao tema.

METODOLOGIA DE
IMERSÃO
3. Mapeamento de interessados e
influenciadores no projeto
Elaboração do Mapa de Atores identificando-se os
atores em torno do desafio a ser trabalhado e
classificando-os segundo a proximidade com a
situação-problema em estudo.

4. Mapeamento de iniciativas
Pesquisas para identificação de iniciativas e
experiências relacionadas ao tema em outros
estados e municípios brasileiros.

METODOLOGIA DE
COCRIAÇÃO
1. Entrevistas

2. Desenho simplificado do serviço:

02 pessoas com autismo (autismo leve);
02 Servidoras do município de Lagoa Santa que
atuam na área de desenvolvimento social;
02 Servidoras do município de Ipatinga que atuam na
área de desenvolvimento social

Elaboração e validação da ferramenta Blueprint que
representa visualmente, de forma simples e intuitiva,
as interações que o usuário tem durante uma
prestação de serviços.

METODOLOGIA DE
COCRIAÇÃO
3. Oficina de Cocriação
05 Representantes de conselhos, associações e
comissões relacionadas à temática do autismo
02 Servidores da Sedese

Ferramentas utilizadas na Oficina:
● “Dores e Ganhos” usuários e atores diretos;
● “A Ciptea é...”;
● “Eu quero que o serviço de solicitação e emissão da Ciptea...”;
● Desenho simplificado do serviço.

METODOLOGIA DE
COCRIAÇÃO
4. Desenho detalhado do serviço
Elaboração e validação do desenho detalhado do
serviço. Para isso, utilizou-se o programa Bizagi e a
notação BPMN, sendo o fluxo baseado nas
sugestões e percepções levantadas na Oficina de
Cocriação e nas contribuições da equipe do projeto.

5. Refinamento do serviço
Identificação e detalhamento dos aspectos-chaves
para desenvolvimento do serviço no BPMS.

SUGESTÕES E
COMENTÁRIOS
“É fundamental que o governo disponibilize em
forma física. Não só digital. Muita gente não
tem como imprimir ou ficar dependente do
virtual. A principal versão é a versão
impressa.”

“Para muita gente fazer exame de tipo
sanguíneo é um impedidor”

“Dados de emergências ou
responsável são importantes,
mesmo sendo adulto.”

“Campanha é para a sociedade, não
somente para o público específico.
Comércio e sociedade tem que saber.”

“É a primeira vez que
participo de uma reunião
que o estado fez seu
dever de casa.
Conseguiu ouvir opiniões
sem a sociedade ter que
explicar desde o início”
“A sociedade civil foi
chamada para
participar da gestão de
um projeto que tem
começo, meio e fim”

“Vocês trouxeram
para nós uma marca
de empatia. De alguma
maneira vocês se
colocaram no nosso
lugar na escuta ativa e
cuidadosa de vocês”

OBRIGADA
labmg@planejamento.mg.gov.br
labmg@fjp.mg.gov.br
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