Termos de Participação
Que bom que você quer construir a Semana de Inovação 2021 conosco, oferecendo seu talento e
conhecimento para o maior evento de inovação pública da América Latina!
A Semana de Inovação acontecerá de 09 a 12 de novembro de 2021, de forma online. Em sua realização,
afirmamos nosso compromisso de ousar e transformar para encontrar soluções inovadoras diante da
crise. Nosso objetivo é propagar ideias e propostas ancoradas na ética social, que trazem para o primeiro
plano os desafios encontrados na perspectiva social, territorial, digital e de gestão encontradas na atuação do
serviço público.
Reconhecemos a colaboração como um valor essencial para a inovação pública e queremos criar a Semana
de Inovação em conjunto com a sociedade. Por isso, estamos recebendo propostas de profissionais que
queiram expor e compartilhar ideias, metodologias e práticas nos espaços de conexão e inspiração do evento.
Estes Termos de Participação trazem algumas diretrizes e regras para essa colaboração. Ao enviar a sua
proposta, você está necessariamente concordando com estas condições:
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Vamos receber propostas entre os dias 15 de julho e 20 de agosto de 2021 (23h59- Brasília).
Pretendemos realizar uma Semana de Inovação plural e inovadora, atenta ao presente e ao futuro,
consciente das várias realidades que compõem o Brasil, capaz também de criar intercâmbios com
outras partes do mundo. Esses critérios serão levados em consideração na seleção das propostas.
Apostamos também na diversidade de conteúdos e formatos. Assim, estamos aceitando propostas
de atividades nos mais diferentes formatos: apresentações de ideias inovadoras, experiências e
cases de sucessos, oficinas, mesas redondas, debates, programa de entrevistas e o que a sua
imaginação (e a nossa estrutura) permitirem. Proponha!
Além de atividades, estamos recebendo também propostas de conteúdos que possam ser exibidos
ou colocados à disposição do público em nosso espaço: livros, cursos, jogos, podcasts, vídeos,
filmes... Buscamos propostas que possam alimentar um serviço público que efetivamente contribua
para uma sociedade mais justa.
Nosso objetivo é dar ampla divulgação às atividades da Semana de Inovação. Então, caso seu
conteúdo ou sua proposta sejam aceitos, eles poderão ser divulgados por meio de textos, vídeos ou
imagens em nossas redes sociais, sites e outras plataformas. Todas as atividades serão gravadas e
poderão ser disponibilizadas no nosso canal no Youtube. Por isso, ao enviar sua proposta, você
autoriza que, caso ela seja selecionada, suas informações sejam divulgadas e integrem a
programação do evento.
Se você está inscrevendo uma atividade ou algum conteúdo, você será responsável por eles. Por
conta disso, se houver algum conteúdo autoral envolvido, você precisará ser o detentor dos direitos
autorais da(s) obra(s) inscrita(s), ou ter uma autorização para utilização da pessoa ou organização
que detém esses direitos. Isso porque você deverá autorizar a utilização de materiais de divulgação da
proposta, incluindo imagens fixas, textos e vídeos, nas plataformas de comunicação do evento, online
e offline. Os conteúdos estarão disponíveis em nossa plataforma por até 180 dias após o fim do
evento. Caso você deseje, podemos retirar o conteúdo de nossa plataforma antecipadamente.

Basta nos solicitar por email, e removeremos em até 30 dias.
A Semana de Inovação 2021 será oferecida gratuitamente para o público em geral. Assim, não
serão aceitas atividades que exijam qualquer modalidade de pagamento. Os proponentes
receberão certificados de participação.
Da mesma forma, este chamado busca contribuições voluntárias para a Semana de Inovação 2021.
Assim, não oferecemos nenhuma forma de remuneração ou retribuição às atividades selecionadas
por esse canal.
Não serão aceitos filmes, vídeos, propostas, livros e obras com cenas de sexo explícito, culto à
violência ou qualquer tipo de abordagem preconceituosa.
Queremos fazer uma Semana de Inovação que seja diferente das semanas anteriores. Assim, não
aceitaremos propostas que tenham sido selecionadas em edições anteriores. Tem uma proposta
pronta, que não foi aceita em uma edição anterior? Pode apresentar sim. Só verifique se ela está em
sintonia com os valores do evento e que atende às regras destes Termos de Participação.
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Você pode apresentar quantas propostas quiser. No entanto, para garantir a variedade e a diversidade,
aceitaremos no máximo 3 propostas de um mesmo autor.
A comissão de curadoria selecionará propostas que irão compor a diversificada programação,
seguindo a metodologia estipulada pela organização do evento. A curadoria também poderá receber
indicações de propostas e entrar em contato diretamente com os responsáveis, convidando-os para
participar do evento.
As propostas selecionadas serão agendadas dentro da programação entre os dias 9 a 12 de
novembro com agendamento prévio com os proponentes. Não podemos garantir que uma proposta
aceita seja realizada num dia ou horário específico. Sugerimos também que você reserve o período
todo, se puder, para acompanhar toda a programação do evento.

Brasília, 15 de Julho de 2021.
Semana de Inovação 2021

