iLabthon
A primeira maratona do mundo para criação de laboratórios de inovação no setor público

FAQ Participantes 1.0 (10/01/2021)
P: As inscrições para o iLabthon ficarão abertas até quando?
R: Até 27 de janeiro de 2020.
P: Posso enviar minha inscrição por e-mail?
R: Não. Só serão aceitas as inscrições pelo seguinte endereço: https://bit.ly/ilabthon
P: Não tenho equipe. Posso participar sozinho ou apenas assistir ao evento?
R: Não. Apenas equipes (entre 2 a 7 integrantes) podem ser inscrever. Não são aceitas inscrições
individuais. Também não são aceitos ouvintes, pois o evento é totalmente prático.
P: Apenas servidores públicos podem participar? Não sou do setor público, mas quero criar
um laboratório de inovação para tratar de problemas públicos.
R: Qualquer pessoa pode participar do iLabthon. Não precisa ter vínculo com o setor público.
P: Posso mudar o nome da minha equipe depois de realizar a inscrição?
R: Pode. Envie o novo nome para o nosso e-mail: conexinovapubrj@gmail.com
P: Posso mudar os integrantes da minha equipe depois de realizar a inscrição?
R: Pode, se solicitado antes do início do iLabthon e desde que o número de membros após as
mudanças não seja inferior a 2 ou superior a 7. Nome completo e e-mail dos integrantes a serem
adicionados/excluídos deve ser enviado para o nosso e-mail: conexinovapubrj@gmail.com
P: O que acontece se por algum motivo a equipe não tiver pelo menos 2 integrantes?
R: A equipe será eliminada do iLabthon. Trabalho em equipe é um requisito para o evento e para
participar do evento a pessoa precisa estar previamente inscrita. Não são aceitas inscrições e
participações individuais. Faremos verificações para assegurar o cumprimento desta regra:
equipes que apenas uma pessoa esteja participando efetivamente no evento serão eliminadas,
bem como equipes que coloquem pessoas fictícias no formulário de inscrição só para cumprir o
requisito de dois integrante.
P: O que será construído e avaliado no iLabthon?
R: No iLabthon, as equipes criarão um projeto de laboratório de inovação. O projeto precisa
contemplar cinco dimensões:
1. Estratégia: Qual é a razão da existência do laboratório? Quais problemas o laboratório resolve?
Qual é o seu escopo?
2. Serviços: Como o laboratório entrega valor ao seu público-alvo?
3. Estrutura: Como é a logística, gestão, contatos e recursos que sustentam os serviços que
precisam ser feitos?
4. Aprendizagem: Quais métodos, abordagens, ferramentas e tecnologias precisam ser
aprendidas?
5. Comunicação: Como o laboratório se comunica com o seu público-alvo e com atores internos e
parceiros?
No julgamento das equipes cada uma receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) em cada uma das
cinco dimensões.

