
Nos últimos anos aconteceu um expressivo aumento da taxa de nascimento e óbito de laboratórios de inovação
(ilabs) no setor público brasileiro. Ainda que laboratórios não sejam requisitos para inovação, eles são uma das
formas mais usadas para promoção de uma cultura inovadora. No entanto, diversos ilabs sofrem com problemas
decorrentes da sua concepção o que pode levar à criação de "teatros da inovação" (espaços organizacionais onde
a inovação não passa de "encenação") e até mesmo o retrocesso na criação de uma cultura de inovação
organizacional. A criação de um laboratório de inovação efetivo e sustentável não é difícil, mas se beneficia
imensamente com o uso de métodos, de boas práticas e de lições aprendidas com outros ilabs. Para auxiliar nessa
jornada, a rede Conexão Inovação Pública RJ criou o iLabthon.

Evento de imersão no estilo maratona (similar a um hackathon) para a construção de um projeto de laboratório
de inovação no âmbito do setor público. O formato do evento será uma competição entre equipes com suporte
de mentoria especializada e avaliação final dos projetos por banca julgadora.
O iLabthon será totalmente online e terá a duração de um final de semana, das 19h do dia 29/01/21 (sexta-feira)  
até às 19h de 31/01/2021 (domingo). O evento será realizado na plataforma Discord com transmissões ao vivo de
palestras e comunicados da organização via YouTube.

Divulgação: o evento será divulgado nas redes sociais da rede Conexão Inovação Pública RJ, grupos de WhatsApp,
newsletter, lista de e-mails e redes sociais  de organizações parceiras do evento.
Inscrição: de 16/12/2020 até 27/01/2021. As equipes serão de 2 a 7 pessoas e criadas no momento da inscrição.
Qualquer pessoa poderá participar. As equipes podem ter pessoas de instituições diferentes, serem formadas
inteiramente por pessoas de fora do setor público e mesmo laboratórios formados recentemente podem
participar, como forma de aprendizado e melhoria do que já fazem. Cada equipe deverá ter um nome e enviar
breve descritivo do laboratório proposto. As inscrições serão gratuitas. 
Ativação: Em janeiro de 2021 serão realizadas edições do evento iNovaMente sobre laboratórios de inovação no
setor público, além da divulgação nas redes do Conexão de material sobre o assunto.  Cursos sobre laboratórios
de inovação de parceiros, como o oferecido pela WeGov.Também será usada gamificação para o engajamento.
Imersão: o evento começará às 19h do dia 29/01/2021 (sexta-feira) com uma palestra de abertura e as orientações
iniciais às equipes e seguirá (sem pausas definidas) até às 19h do dia 31/01/2021 (domingo). Durante o evento as
equipes deverão estruturar um laboratório de inovação com as seguintes dimensões obrigatórias: estratégia,
serviços, estrutura, aprendizagem e comunicação. Durante o evento serão realizados pequenas palestras e um
workshop de pitch. As equipes também contarão com o auxílio de mentoria com especialistas e integrantes de
laboratórios de inovação. Cada equipe deverá preparar um pitch em vídeo de até 4 minutos  de duração mais a
apresentação do projeto do seu laboratório (em um único arquivo pdf de até 10MB), que deverão ser entregues
até às 13h59 do dia 31/01/2021.  Uma seleção de mentores escolherá as 10 equipes finalistas. Às 17h, começará o
evento final ao vivo, onde uma banca julgadora com 5 especialistas avaliará cada uma das cinco dimensões do
laboratório de inovação. (estratégia, serviços, estrutura, aprendizagem e comunicação) com notas de 0 a 10.
Celebração: todas as equipes que apresentarem projetos no iLabthon receberão um certificado de participação.
As 3 melhores equipes receberão um certificado especial, além de prêmios adicionais oferecidos por
patrocinadores e apoiadores do evento.
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