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Bem vind@s!



Síntese

Problemas

Desafios

A clara definição de um problema permite trabalhar sua complexidade na busca pela solução mais adequada.

São recortes específicos dos problemas que permitem o aparecimento de possíveis soluções.

Soluções
Devem ser avaliadas quanto ao melhor caminho dentro os possíveis.



A MISSÃO DO GOVLAB É MELHORAR A VIDA DAS
PESSOAS, MUDANDOA FORMADE GOVERNAR.

Nosso objetivo é fortalecer a capacidade das instituições -
incluindo, mas não se limitando aos governos - e das pessoas de
trabalhar de forma mais aberta, colaborativa, eficaz e legítima
para tomar melhores decisões e resolver problemas públicos.

https://solvingpublicproblems.org/



www.challenge.gov



desafios.enap.gov.br



https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7055



https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7054
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Ecossistema

Disponibiliza ambiente de cooperação e base de 
relacionamento e articulação entre os vários atores do 
ecossistema com foco em Inteligência Artificial na Justiça, 
em Plataforma Multilateral, contendo modelos de 
ecossistema, chamamento públicos para agregar 
componentes, realização de eventos e apresentação de 
soluções tecnológicas.

Comunidade de Cientistas de Dados

Promove o aquecimento do ecossistema, com sensibilização 
da academia e de profissionais da área de Ciência de Dados 
e Inteligência Artificial a apresentarem soluções para 
problemas da justiça passíveis de automação.

Parceiros e Investidores

Fomenta o ecossistema tecnológico do Distrito Federal apoiando 
empreendedores no desenvolvimento, implementação e uso de soluções 
em inteligência artificial voltadas ao aprimoramento da justiça 
brasileira. 

Empreendedorismo
Identifica problemas em inteligência artificial e cria soluções 

inovadoras aplicadas à justiça.

Pesquisa

Qualifica profissionais para trabalho com 
inteligência artificial com foco nas demandas do 

Núcleo.

Capacitação

Trata o volume de dados gerado continuamente na
Justiça (inicialmente Federal), estruturado e não
estruturado, de forma a garantir sua consistência, 
integridade e precisão, com o propósito de manter base 
de dados otimizada ao desenvolvimento de serviços de 
informações.

Dados Jurídicos

www.niajus.org
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