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 Introdução 

 É tempo de criar!  A Semana de Inovação de 2022 é um 
 chamado para a ação!  O evento ocorrerá de 8 a 10  de agosto de 
 2022. 

 Precisamos de um Estado resoluto, responsivo e ágil, para que 
 possamos resolver grandes problemas, como pobreza, 
 desigualdade, estagnação econômica, transição energética, crise 
 de confiança e degradação do meio ambiente. Não há dúvida 
 quanto ao papel central dos governos para articular e construir 
 essas respostas. 

 Imaginamos futuros na Semana de Inovação de 2020 e 
 instigamos a ousadia e a coragem para a transformação do 
 serviço público em 2021. A Semana de Inovação de 2022 é um 
 chamado para criação. Seremos inspirados por empreendedores 
 de dentro e de fora do governo - pessoas capazes de imaginar, 
 de inventar e de criar. Iremos traçar caminhos para criar 
 instituições capazes de produzir novos bens públicos e 
 transformar o mundo de forma concreta. 

 Objetivo 

 Este manual tem o objetivo de orientar a submissão de 
 atividades pelos proponentes e apresentar regras de 
 participação e seleção. 

 Formatos de Atividade 

 A edição da  Semana de Inovação de 2022  ocorrerá de  forma 
 híbrida. Portanto, as atividades que comporão a programação 
 ocorrerão em dois formatos:  Atividades Presenciais  e 
 Atividades Assíncronas  Online  (Vídeos  On demand  ). 
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 Sim, vamos ter atividades presenciais interativas com o  foco na 
 construção colaborativa e aprendizagem mão na massa  . 

 A modalidade  Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On 
 demand)  são conteúdos inéditos e previamente produzido  s  pelos 
 proponentes e disponibilizados no formato audiovisual (vídeos) 
 dentro da programação da Semana de Inovação -  2022. 

 O modelo de  Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On 
 demand)  ,  por sua vez, estreou na Semana de Inovação  2021, e 
 foi o maior sucesso! Foram selecionados 79 vídeos que tiveram 
 cerca de  5.000 visualizações  no canal da Enap no Youtube. 

 Sobre o conteúdo das Atividades 
 Presenciais e das Atividades 
 Assíncronas Online (Vídeos  On 
 demand  ) 
 O que queremos… 

 a.  Conteúdos que tenham um potencial de aprendizado; 
 b.  Conteúdos com potencial  para expandir e/ou avançar o 

 pensamento e a ação sobre a inovação; 
 c.  Conteúdos que tragam iniciativas e/ou metodologias e 

 abordagens que possam ser aplicados no trabalho; 
 d.  Conteúdos  que  possam se  r aplicados e replicados dentro 

 da realidade do setor público; 
 e.  Apresentação de conteúdo com interação. 

 O que  não  queremos 

 a.  Conteúdos impróprios de cunho sexual, culto à violência 
 ou de qualquer tipo  de abordagem preconceituosa e/ou 
 político-partidária; 

 b.  Conteúdo com o viés de marketing ou que tenha o objetivo 
 de promoção comercial de produtos, métodos, cursos etc. 
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 As Frentes Temáticas 

 Ao efetuar a inscrição, você deverá classificar sua atividade em 
 somente uma  das frentes temáticas descritas abaixo. 

 Políticas Públicas inovadoras e entrega de valor 
 público 
 Nessa frente temática serão aceitas atividades que possibilitem 
 aos participantes a reflexão e construção de respostas para as 
 questões abaixo: 

 Como podemos inovar no desenho, implementação e avaliação 
 de políticas públicas? 
 Como entregar serviços públicos de forma mais ágil e mais 
 aderente às necessidades da sociedade? 
 Diante de um país que enfrenta tantos desafios complexos e 
 sistêmicos, como a inovação pode alavancar a solução desses 
 problemas? 

 Inovação na Prática: gestão e métodos com impacto na 
 vida das pessoas 

 Nos últimos anos surgiram uma série de metodologias e 
 abordagens de inovação com possibilidades de uso na gestão 
 pública. Nessa frente buscamos atividades  que ajudem a 
 responder as questões a seguir: 

 Como essas metodologias podem ser aplicadas para superar os 
 desafios da gestão pública? 
 De que forma os resultados da gestão podem ser impactados 
 por estas metodologias? 
 Que novos modelos de gestão têm surgido e como eles têm 
 tornado a administração pública mais ágil e responsiva? 

 Novas Tecnologias a serviço da Transformação Digital 

 A tecnologia já faz parte da maioria das atividades do nosso dia a 
 dia. Com isso, sua presença no setor público se tornou mais que 
 uma questão de otimização de processos — é uma necessidade. 
 Nessa frente buscamos atividades que auxiliem a responder as 
 questões a seguir: 

 Quais são as tecnologias emergentes no cenário mundial e suas 
 aplicações em governos? 
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 Como a administração pública pode se apropriar e fazer uso 
 dessas novas tecnologias para melhorar as suas entregas e 
 tornar mais simples e ágil a relação entre o governo e o cidadão? 

 Regras para submissão de Atividade 
 Presenciais e Atividades Assíncronas 
 Online (Vídeos  On demand  ) 

 Quem pode participar? 

 Poderão propor atividades para a Semana de Inovação 2022: 
 pessoas físicas ou jurídicas, poder público, setor privado, 
 sociedade, organizações, entidades não estatais  e outros. 

 Alterações das propostas 

 As  atividades selecionadas irão compor a programação da 
 Semana de Inovação - 2022. Por isso, devem ser enviadas como 
 propostas finais. Sendo assim, após a confirmação de 
 participação, não será permitida a inclusão, a substituição ou a 
 exclusão dos nomes, fotos e minibios dos responsáveis pelas 
 atividades e de seus parceiros/convidados. 

 O responsável pela atividade (RA) 

 O responsável pela inscrição da proposta deve ser o responsável 
 pela atividade e detentor dos direitos autorais ou pessoa 
 autorizada por aquele que os detém. Deverá autorizar a 
 utilização de material de divulgação da proposta, incluindo 
 imagens fixas, textos e vídeos nas plataformas de comunicação 
 do evento. 

 Sobre as Atividades Presenciais 

 As Atividades Presenciais da Semana de Inovação 2022 devem 
 ser  interativas  . Isso significa que elas devem ter  um propósito 
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 claro; trazer insumos ou modelo para aplicação prática no 
 trabalho e apresentar metodologia  e/ou abordagem que 
 fomentem a participação. 

 Serão rejeitadas propostas para Atividades Presenciais 
 que sejam  : 

 a.  trabalhos acadêmicos (teses de mestrado e doutorado); 
 b.  projetos de pesquisa; 
 c.  marketing de empresas oferecendo algum produto ou 

 serviço; 
 d.  atividades no formato de palestras e/ou seminários. 

 As vagas para as Atividades Presenciais 

 As Atividades Presenciais acontecerão em 03 cidades, nos 
 seguintes quantitativos: 

 a.  Brasília  - DF (  24 vagas  ); 
 b.  Rio de Janeiro  - RJ (  2 vagas  ); 
 c.  Recife  - PE (  2 vagas  ). 

 As inscrições para as Atividades Presenciais 

 O envio da proposta de atividade será feito,  exclusivamente  , 
 mediante o preenchimento de formulário eletrônico. 
 Formulários incompletos, faltando informações, serão 
 desconsiderados.  Acesse o formulário de inscrição  para 
 Atividades Presenciais  . 

 Atenção:  As Atividades Presenciais devem ter duração  de  até 2 
 horas  e ser preparada para comportar,  no mínimo, 35 
 participantes. 
 As propostas de Atividades Presenciais devem ser enviadas 
 dentro do prazo  de inscrição, até o dia  27/05/2022. 
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 Sobre as Atividades Assíncronas 
 Online  (Vídeos  On demand) 

 Se você quiser apresentar um caso de sucesso, uma nova 
 metodologia, um debate sobre um tema relevante e outras 
 novidades, prepare um vídeo para exibirmos no evento! 

 As  Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On demand) 
 deverão ser enviadas,  exclusivamente  , em formato de  vídeos 
 que devem contemplar conteúdos inéditos e produzidos para a 
 Semana de Inovação - 2022. 

 As vagas para Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On 
 demand) 
 Serão selecionados até 200 vídeos que terão seu lançamento 
 durante a Semana de Inovação 2022. Eles serão disponibilizados 
 no canal da Enap no YouTube após o evento para serem 
 acessados como e quando quiser. 

 As inscrições para Atividades Assíncronas Online 
 (Vídeos  On demand) 
 O envio da proposta de vídeos tem um formulário específico. 
 Formulários incompletos, faltando informações serão 
 desconsiderados.  Acesse o formulário de inscrição  para Atividade 
 Assíncrona Online (Vídeos On demand) 

 Regras para envio das Atividades Assíncronas Online 
 (Vídeos  On demand): 

 a.  Os vídeos devem ser curtos  (máximo de 15 min)  ; 
 b.  O arquivo de vídeo deve estar em formato  MP4  ; 
 c.  O proponente deverá disponibilizar, no formulário de 

 inscrição, um  link público  para o download do arquivo  de 
 vídeo (  preferencialmente no Google Drive  ); 

 d.  Arquivos cujo link esteja restrito, expirado, ou com o 
 arquivo movido ou excluído  serão excluídos da avaliação  ; 

 e.  O vídeo deve ser  inédito; 
 f.  O vídeo deve estar em sua  versão final  e pronto para  ser 

 compartilhado com os participantes na plataforma do 

 Manual para submissão de Atividades Presenciais e Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On demand  ) 
 Semana de Inovação 2022 

 Tempo de Criar! 

https://forms.gle/vz5G6stx67vBkKnR7
https://forms.gle/vz5G6stx67vBkKnR7


 evento ou no canal do Youtube da Enap. Ressaltamos que 
 não faremos edições adicionais no material enviado  , 
 além de possível inclusão da vinheta do evento. 

 Orientações e dicas para gravação de vídeo estão disponíveis no 
 ANEXO I  deste manual. 

 O vídeo deve ser enviado dentro do prazo de inscrição, até o dia 
 20/06/2022. 

 A Seleção 

 O processo de seleção das Atividades Presenciais e das 
 Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On demand) 
 acontecerá em duas etapas e será feito por um  Comitê 
 Curador  formado por profissionais com conhecimento  e 
 atuação nas áreas de inovação, políticas públicas, tecnologia 
 e gestão. 

 Etapa I 
 A primeira etapa será a  Análise de Conformidade  que  consistirá 
 na conferência das regras estabelecidas neste manual pela 
 coordenação do evento, a fim de identificar as inscrições válidas 
 (formulário completo e preenchido corretamente) que seguirão 
 para a próxima etapa de avaliação. 

 Etapa II 
 A segunda etapa será a  Avaliação Final  que consistirá  na 
 distribuição, das propostas validadas, aos membros do Comitê 
 Curador, que selecionarão as atividades que irão compor a 
 programação da Semana de Inovação|2022, seguindo a 
 metodologia estipulada pela organização do evento. 

 Os critérios para avaliação 
 A avaliação das atividades será realizada a partir dos seguintes 
 critérios: 

 Aderência 
 Será avaliado o quão aderente está a proposta com a Frente 
 Temática escolhida; 
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 Potencial de aprendizado para a Inovação 
 Será avaliado o potencial da atividade em gerar aprendizagem e 
 reflexões sobre inovação. 

 Aplicabilidade e Replicabilidade 
 Será avaliado se a atividade proporciona aplicação prática no 
 trabalho e sua possível replicação em outros contextos no Setor 
 Público. 

 Informações Importantes 

 a.  A inscrição implica na concordância e na aceitação de 
 todas as condições previstas neste manual. 

 b.  Sugerimos incluir legendas em seu vídeo, você tornará o 
 conteúdo mais atraente, acessível e inclusivo, aumentando 
 assim o número de visualizações. 

 c.  Todas as atividades devem ser organizadas por seus 
 respectivos Responsáveis por Atividades (RA), indicados no 
 formulário de inscrição. A coordenação do evento somente 
 prestará apoio para a realização das atividades; 

 d.  O evento não arcará com custos de deslocamento 
 (passagens, diárias, etc) dos proponentes das atividades 
 selecionadas. 

 e.  O responsável pela atividade (RA) deve submeter 
 propostas que serão ministradas/conduzidas por ele e/ou 
 seus parceiros ou convidados. Toda a comunicação, por 
 parte da coordenação do evento, será feita, 
 exclusivamente  , com o responsável pela atividade (RA); 

 f.  As propostas selecionadas pelo Comitê Curador serão 
 inseridas na programação do evento e acontecerão entre 
 os dias  9 e 10 de agosto de 2022  . Não será dada 
 garantia de reserva de horário para as propostas aceitas; 

 g.  Não cabe recurso contra o julgamento e seleção das 
 atividades feito pelo Comitê Curador na fase de Avaliação 
 Final; 

 h.  O resultado da seleção será publicado no site do evento 
 Semanadeinovacao.enap.gov.br 
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 i.  Nosso objetivo é dar ampla divulgação às atividades da 
 Semana de Inovação. Então, caso sua proposta de atividade 
 seja aceita, ela poderá ser divulgada por meio de textos, 
 vídeos ou  imagens em nossas redes sociais, sites e outras 
 plataformas; 

 j.  As atividades poderão ser  disponibilizadas no canal 
 Youtube  do evento. Por isso, ao enviar sua proposta,  você 
 autoriza a utilização, por quaisquer meios, do nome, da 
 imagem e voz dos profissionais envolvidos; 

 k.  A Semana de Inovação 2022 será oferecida gratuitamente 
 para o público em geral. Assim, não serão aceitas 
 atividades que exi�am qualquer modalidade de pagamento. 
 Também não oferecemos nenhuma forma de remuneração 
 ou retribuição às atividades selecionadas por esta 
 chamada. Os proponentes das atividades selecionadas 
 receberão certificados de participação; 

 l.  Caberá à Coordenação do evento ou ao Comitê Curador 
 deliberar, na ocorrência de eventuais situações não 
 previstas, sendo suas decisões definitivas. 

 m.  Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo 
 e-mail:  semanadeinovacao@enap.gov.br 

 Os Prazos 

 a.  Inscrição  para as  Atividades Presenciais  (Brasília,  Rio de 
 Janeiro e Recife) - Data provável de  16 a 27 de maio  de 
 2022  ; 

 b.  Inscrição  para  Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On 
 demand)  - Data provável de  16 de maio a 20 de junho  de 
 2022  ; 

 c.  Resultado da Seleção  das  Atividades Presenciais 
 (Brasília, Rio de Janeiro e Recife) - Data provável de  1º de 
 julho de 2022; 

 d.  Resultado da Seleção das  Atividades Assíncronas 
 Online (Vídeos  On demand)  - Data provável de  25 de 
 julho de 2022. 
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 Vamos criar e inovar juntos! 
 Aguardamos o envio de sua atividade! 
 Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: 
 semanadeinovacao@enap.gov.br 
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 Anexo 1 - Orientações para gravação 
 das Atividades Assíncronas Online 
 (Vídeos On demand) 
 ●  Se possível, conecte seu dispositivo no carregador, não 
 confie em sua bateria; 
 ●  Certifique-se de que seu dispositivo não irá instalar 
 nenhuma atualização durante a gravação; 
 ●  Também não permita notificações e ligações; 
 ●  Se estiver usando o celular para gravar, coloque-o em 
 modo avião; 
 ●  Embora não seja recomendável, caso precise usar o 
 celular em vez do computador, posicione-o na horizontal sobre 
 uma superfície estável (evite filmar verticalmente ou segurar 
 com as mãos)  ; 
 ●  Áudio e imagem do vídeo necessitam de  boa 
 resolução  : a qualidade da sua gravação interfere 
 diretamente na atenção de quem o assiste. 
 ●  Recomendamos o uso da audiodescrição dos 
 participantes do vídeo, comunicando de forma simples e 
 breve a sua aparência. 

 ●  Escolha um fundo neutro e se posicione no centro da tela; 
 ●  Evite um fundo bagunçado ou que possa distrair a 

 Manual para submissão de Atividades Presenciais e Atividades Assíncronas Online (Vídeos  On demand  ) 
 Semana de Inovação 2022 

 Tempo de Criar! 



 atenção de quem te assiste; 

 ●  Certifique-se de que não haja muito barulho no ambiente: 
 ventilação, ruído da rua, outros equipamentos ou crianças; 
 ●  Encontre um lugar com iluminação uniforme, coloque a 
 fonte de luz diretamente na sua frente; 
 ●  Evite iluminação no fundo ou lateral - não se sente em 
 frente à janela; 
 ●  Se for usar slides para a sua apresentação, tente fazê-los 
 da forma mais simples possível. O excesso de texto pode fazer 
 com que o participante deixe de prestar atenção em você para 
 ler o que está escrito; 
 ●  Você pode utilizar o zoom ou outra plataforma para 
 realizar a gravação, mas deve se atentar para deixar livre a área 
 do slide onde a imagem de sua câmera aparecerá. 
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