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1º Hackathon Tech for Life 

Regulamento 
 

 

Este regulamento contém informações básicas e regras sobre o funcionamento do 1º Hackathon Tech 

for Life, realizado pelos cursos de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de 

Software e Psicologia do CEULP/ULBRA.  

 

1 OBJETIVO 

A temática do 1º Hackathon Tech for Life é “Tecnologia e Saúde Mental”1, com o propósito de 

trabalhar a inovação no desenvolvimento de protótipos, softwares aplicativos, dentre outros projetos 

de temática tecnológica que possam ser aplicados ou desenvolvidos com este objetivo. 

2 INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Só poderão se inscrever e participar do 1º Hackathon Tech for Life inscritos no ENCOINFO 

(Congresso de Computação e Tecnologias da Informação) ou no CAOS (Congresso Acadêmico de 

Saberes em Psicologia) e maiores de 18 (dezoito) anos. A inscrição deve ser realizada no site 

http://ulbra-to.br/hackathon-tech-for-life mediante o preenchimento do formulário online e aceite 

deste Regulamento.  

                                                      
1 O tema específico será anunciado na abertura do evento 

http://ulbra-to.br/hackathon-tech-for-life
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A inscrição deve ser feita por equipes que devem ser compostas, obrigatoriamente, por 2 (dois) 

acadêmicos de Psicologia e 2 (dois) acadêmicos dos cursos da área de Tecnologia da Informação 

(Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Software). 

O número de vagas para o 1º Hackathon Tech for Life é limitado a 10 (dez) equipes. 

Reconhece o participante que sua inscrição e eventual participação no 1º Hackathon Tech for Life é 

feita mediante o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) por participante, realizado nas coordenações 

dos cursos de Computação e Psicologia do CEULP/ULBRA. 

3 LOCAL 

O 1º Hackathon Tech for Life ocorrerá no Complexo de Informática do CEULP/ULBRA, localizado 

na Quadra 1501 Sul, Av. Teotônio Segurado, s/n. 

4 PROGRAMAÇÃO 

O 1º Hackathon Tech for Life iniciará às 14h do dia 19 de maio de 2018 e encerrará às 18h do dia 20 

de maio de 2018, com duração prevista de 28 (vinte e oito) horas ininterruptas. 

Por questão de segurança, caso os participantes optem por sair das dependências do CEULP/ULBRA 

durante o evento, os mesmos deverão, previamente, solicitar e obter a respectiva liberação por parte 

da equipe organizadora.  

A organização não arcará com as despesas de transporte dos participantes até o local do evento, 

contudo, providenciará aos participantes, durante todo o evento, lanches e área de descanso no próprio 

local. Sugere-se que cada equipe traga também seu próprio lanche, especialmente se alguém tiver 

alguma restrição alimentar. 

Os grupos participantes deverão, ao final do evento, preparar uma apresentação para a banca 

avaliadora, que será composta por seis integrantes, a serem informados oportunamente, descrevendo 

de forma clara e objetiva o que foi desenvolvido durante o período de imersão. 
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5 EQUIPAMENTOS 

 

Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um laptop com conexão 

wireless) para realização das atividades. A responsabilidade pelo transporte e pela segurança de tais 

equipamentos, bem como a utilização dos mesmos durante todo evento fica por conta de cada 

participante.  

6 REGRAS DE CONDUTA 

Eventuais incidentes ocorridos durante o 1º Hackathon Tech for Life, envolvendo quaisquer aspectos 

relativos a comportamento dos participantes e/ou descumprimento das instruções passadas pela 

equipe, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora. 

7 POLÍTICA DE REDE E SEGURANÇA 

Os participantes terão acesso gratuito à internet durante o evento, bem como recursos de rede. A 

equipe organizadora disponibilizará instruções para o acesso à rede. 

A rede será continuamente monitorada durante a realização do evento, por motivos de segurança. Não 

será tolerada qualquer utilização desvirtuada ou considerada ilícita pelos participantes, cabendo à 

comissão organizadora o julgamento e providências referentes a cada caso, de forma absolutamente 

soberana e irrecorrível. 

Os participantes não poderão usar os serviços para violar a segurança ou a integridade de qualquer 

rede, computador ou sistema de comunicação, aplicativo de software ou dispositivo de rede. As 

atividades proibidas incluem, mas não estão restritas a: acesso não autorizado, intercepção, 

falsificação de origem, negação de serviço (DOS) e interferência internacional. 

8 DIREITOS DE TERCEIROS 

Durante o 1º Hackathon Tech for Life os participantes deverão respeitar direitos de terceiros, em 

especial direitos autorais e direitos de propriedade intelectual.  
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9 PREMIAÇÃO 

A Banca Avaliadora julgará os projetos das equipes conforme os critérios estabelecidos, quais sejam, 

dentre outros, aplicabilidade, criatividade, inovação e/ou usabilidade do projeto elaborado. O 

julgamento dos projetos será realizado em uma única etapa, sendo a divulgação do projeto vencedor 

e a entrega da premiação para a equipe vencedora na cerimônia comum de encerramento dos eventos 

ENCOINFO (Congresso de Computação e Tecnologias da Informação) e CAOS (Congresso 

Acadêmico de Saberes em Psicologia). Cada participante da equipe vencedora receberá, como prêmio 

principal, uma Caixa de Som Sony Wireless Speaker SRS-XB10 resistente à água.  

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e 

decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora. 

A participação no 1º Hackathon Tech for Life, através da efetivação da inscrição, conforme definido 

acima neste Regulamento, implicam no conhecimento e total aceitação deste Regulamento e na 

expressa autorização ao CEULP/ULBRA para publicação, transmissão, emissão, distribuição e 

comunicação ao público por quaisquer meios e em quaisquer formatos de: 

1) nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que poderão ser gravados durante o período de 

participação no evento, a critério da equipe organizadora; 

2) divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades do projeto vencedor. 

O CEULP/ULBRA poderá implementar, a qualquer momento, eventuais projetos que possam conter 

ideias e conceitos idênticos ou semelhantes àqueles desenvolvidos no 1º Hackathon Tech for Life, 

sem que isso signifique dizer que seja devido ao participante qualquer remuneração ou compensação 

neste sentido. 

Os participantes vencedores ou qualquer dos participantes não terão direito ao recebimento de 

quaisquer valores, seja a que tempo e/ou a que título for, em virtude de qualquer forma de utilização, 

divulgação e reprodução. 

Os participantes declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos respectivos projetos, bem como 

os próprios projetos desenvolvidos para a participação neste evento não ofendem ou transgridem 

quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade intelectual; não são ofensivos, 

injuriosos, difamadores; nem são de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 


