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Somos uma rede, um movimento 
com o objetivo de promover a 
inovação no setor público do 

Estado do Rio de Janeiro.

Criado em 2018 pela colaboração 
entre o Lab InovANAC, o Lab
Inova ANS, o Inova INCA e o 

CCMS. 

Inovação 
feita de pessoas para pessoas





Porquê

A valorização de inovadoras e inovadores que participam das ações do 
Conexão Inovação Pública RJ é essencial para manter a nossa rede ativa.

Como

Através do reconhecimento das pessoas que participam ativamente das 
ações do Conexão, seja por indicação de outros membros ou através da 
realização de certas ações para fortalecimento da nossa rede, por meio do 
uso de gamificação.

O Quê

Programa Conexão para Reconhecimento Aberto



Como ganho Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)?

Ações ou atividades relacionadas ao Conexão Inovação Pública RJ poderão 
ser recompensadas com Emblemas Conexão (Ex). Cada Ex recebido também 
concede Pontos Conexão (Cx), conforme tabela apresentada mais adiante.

Como uso meus Pontos Conexão (Cx)?

Você pode usar Pontos Conexão para recomendar alguém que faça parte do 
Conexão. O motivo deve ser informado e ser compatível com a nossa rede.

Qual são as recompensas que posso receber?

Emblemas, Certificados de Reconhecimento, livros e material sobre 
inovação.



Prêmio Conexão TransformaGov
Uma ação do Programa Conexão para Reconhecimento Aberto

https://conexinovapub.typeform.com/to/jq1pYw

https://conexinovapub.typeform.com/to/jq1pYw


Porquê?

Nos últimos anos surgiram muitos laboratórios e equipes de inovação em 
órgãos e empresas públicas, sejam formais ou informais. Valorizar e 
reconhecer este trabalho é importante para o fomento da inovação.
Como

Através da criação de um prêmio onde laboratórios, equipes e redes de 
inovação poderão se inscrever. Os vencedores serão escolhidos pela rede do 
Conexão Inovação Pública. Também está prevista a publicação de um 
catálogo de laboratórios e equipes que participarem do prêmio.

O Quê?

Prêmio Conexão TransformaGov para Laboratórios de Inovação, 
Equipes de Inovadores e Redes de Inovação.



Quais serão as etapas do prêmio?

A primeira etapa será um concurso para escolha do nome do prêmio. Depois 
de escolhido o nome serão abertas as inscrições para laboratórios e times de 
inovação de qual lugar do Brasil. A última etapa será a escolha dos 
vencedores através do “investimento” de Pontos Conexão (Cx) pelos 
membros participantes do Programa Conexão para Reconhecimento Aberto.

Como participar?

Através do preenchimento de formulários divulgados nas mídias sociais 
usadas pelo Conexão .

Quais serão os prêmios?

Quem vencer o concurso do nome receberá um emblema único e 
exclusivo. Os laboratórios e times de inovação receberão um troféu 
e certificados. Também será publicado um catálogo com 
informações de todos os participantes. 



Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Participou do teste do primeiro 
protótipo do Programa Conexão de 
Reconhecimento Aberto em 2019

Preencheu o formulário ou 
participou da oficina de 

Planejamento Estratégico 2020-2022

Segue a página do Conexão no 
LinkedIn, participou de alguma ação 

do Conexão ou preencheu o 
formulário de cadastro em: 

https://conexinovapub.typeform.co
m/to/Z3mJuV

50 Pontos Conexão (Cx) 30 Pontos Conexão (Cx) 10 Pontos Conexão (Cx)

https://conexinovapub.typeform.com/to/Z3mJuV


Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

O nome que você propôs foi o 
escolhido para batizar o Prêmio de 

Laboratórios e Times de Inovação no 
Setor Público

Investiu pelo menos 10 Pontos 
Conexão (Cx) em algum dos 
participantes do Prêmio de 

Laboratórios e Times de Inovação no 
Setor Público

Submeteu uma proposta de nome 
para o Prêmio de Laboratórios e 

Times de Inovação no Setor Público 

50 Pontos Conexão (Cx) 30 Pontos Conexão (Cx) 10 Pontos Conexão (Cx)



Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Ordem de inscrição no Programa Conexão de 
Reconhecimento Aberto – Temporada 2020

1ª até 10ª inscrição  = 50 Cx

41ª até 50ª inscrição = 10 Cx

31ª até 40 ª inscrição = 20 Cx

21ª até 30ª inscrição = 30 Cx

11ª até 20ª inscrição = 40 Cx

__________________________________

Total de material compartilhado (apresentações, vídeos, 
artigos, etc.) sobre inovação de sua autoria e 

aprovados/apresentados em eventos.

5 (cinco) materiais = 50 Cx

1 (um) material = 10 Cx

2 (dois) materiais = 20 Cx

3 (três) materiais = 30 Cx

4 (quatro) materiais = 40 Cx

https://conexinovapub.typeform.com/to/lJNk0N
__________________________________

https://conexinovapub.typeform.com/to/lJNk0N


Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Comparecimento em eventos (cursos, oficinas e palestras) 
promovidos pelo Conexão Inovação Pública RJ em 2020.

5 (cinco) eventos = 50 Cx

1 (um) evento = 10 Cx

2 (dois) eventos = 20 Cx

3 (três) eventos = 30 Cx

4 (quatro) eventos = 40 Cx

Total de doações em 2020 de alimentos (kg) / brinquedos ou 
livros (unidades) em eventos promovidos pelo Conexão 

Inovação Pública RJ.

5 (cinco) kg e/ou unidades = 50 Cx

1 (um) kg e/ou unidade  = 10 Cx

2 (dois) kg e/ou unidades = 20 Cx

3 (três) kg e/ou unidades = 30 Cx

4 (quatro) kg e/ou unidades = 40 Cx

____________________________________________________________________



Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Total de recomendações de membros do Conexão Inovação 
Pública RJ realizadas em 2020.

https://conexinovapub.typeform.com/to/z6t77u

5 (cinco) recomendações = 50 Cx

1 (uma) recomendação = 10 Cx

2 (duas) recomendações = 20 Cx

3 (três) recomendações = 30 Cx

4 (quatro) recomendações = 40 Cx

__________________________________

Total de Certificados de Reconhecimento recebidos durante 
o ano de 2020.

5 (cinco) Certificados = 50 Cx

1 (um) Certificado = 10 Cx

2 (dois) Certificados = 20 Cx

3 (três) Certificados = 30 Cx

4 (quatro) Certificados = 40 Cx

__________________________________

https://conexinovapub.typeform.com/to/z6t77u


Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Total de participações em enquetes e votações do Conexão 
Inovação Pública RJ realizadas em 2020.

5 (cinco) participações = 50 Cx

1 (uma) participação = 10 Cx

2 (duas) participações = 20 Cx

3 (três) participações = 30 Cx

4 (quatro) participações = 40 Cx

__________________________________

Total de eventos do Conexão Inovação Pública RJ 
hospedados na sua organização durante o ano de 2020 
(concedido para que organizou ou viabilizou o evento)

https://conexinovapub.typeform.com/to/whsvJW

5 (cinco) eventos = 50 Cx

1 (um) evento = 10 Cx

2 (dois) eventos = 20 Cx

3 (três) eventos = 30 Cx

4 (quatro) eventos = 40 Cx

__________________________________

https://conexinovapub.typeform.com/to/whsvJW


Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Total de palestras em eventos do Conexão Inovação Pública 
RJ realizadas em 2020.

5 (cinco) palestras = 50 Cx

1 (uma) palestra = 10 Cx

2 (duas) palestras = 20 Cx

3 (três) palestras = 30 Cx

4 (quatro) palestras = 40 Cx

__________________________________

Total de facilitações em cursos e oficinas do Conexão 
Inovação Pública RJ realizadas em 2020.  

5 (cinco) facilitações = 50 Cx

1 (uma) facilitações = 10 Cx

2 (duas) facilitações = 20 Cx

3 (três) facilitações = 30 Cx

4 (quatro) facilitações = 40 Cx

__________________________________



Lista de Emblemas Conexão (Ex) e Pontos Conexão (Cx)

Total de ferramentas e/ou caixas de ferramentas sobre 
inovação compartilhadas (preferencialmente em Língua 

Portuguesa)
https://conexinovapub.typeform.com/to/zS5YxA

5 (cinco) ferramentas = 50 Cx

1 (uma) ferramenta = 10 Cx

2 (duas) ferramentas = 20 Cx

3 (três) ferramentas = 30 Cx

4 (quatro) ferramentas = 40 Cx

__________________________________

Total de vídeos sobre inovação compartilhados 
(preferencialmente em Língua Portuguesa)

https://conexinovapub.typeform.com/to/o8Hngv

5 (cinco) vídeos = 50 Cx

1 (um) vídeo= 10 Cx

2 (dois) vídeos = 20 Cx

3 (três) vídeos = 30 Cx

4 (quatro) vídeos= 40 Cx

__________________________________

https://conexinovapub.typeform.com/to/zS5YxA
https://conexinovapub.typeform.com/to/o8Hngv
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Certificados de Reconhecimento

Um Certificado de 
Reconhecimento será emitido 

quando um membro do 
Conexão receber uma 

recomendação de outro 
membro da rede e ela obtiver o 
apoio de, no mínimo, outros 10 

(dez) membros.



Recompensas físicas

Periodicamente serão abertos 
leilões onde Pontos Conexão 

(Cx) poderão ser utilizados para 
obter livros e outras 
recompensas físicas.



Compartilhamento de conhecimento



Mapa com espaços para eventos do Conexão Inovação Pública RJ

https://conexinovapub.typeform.com/to/whsvJW

https://conexinovapub.typeform.com/to/whsvJW


Calendário colaborativo de eventos de inovação no setor público

https://miro.com/app/board/o9J_kvMSl2o=/

https://miro.com/app/board/o9J_kvMSl2o=/
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