
	
	

REGULAMENTO	

1º	CONCURSO	HACKATHON	AGRIFUTURA	

1.	Do	objetivo	

1.1.	O	1º	 concurso	 cultural	 denominado	Hackathon	 a	 ser	 realizado	no	evento	Agrifutura,	 tem	 como	

objetivo	desenvolver	soluções	com	base	tecnológica	com	foco	na	cadeia	agropecuária.	

1.2.	As	soluções	tecnológicas	deverão	ser	desenvolvidas	sobre	um	dos	temas:	

1)	Controle	de	pragas	e	doenças	

2)	Clima	

3)	Comercialização	

4)	Extensão	rural	

	

2.	Das	datas	e	do	local	

2.1.	O	Hackathon	acontecerá	no	Sábado,	dia	03	de	Março	das	8h30h	às	22:00	e	no	Domingo,	dia	04	de	

Março	de	2018	das	8h30h	às	17h.	

	

2.2.	O	evento	será	realizado	no	Instituto	Biológico,	localizado	na	Av.	Conselheiro	Rodrigues	Alves,	1252	

-	Vila	Mariana	–	São	Paulo	–	SP.	

	

3.	Da	inscrição	

3.1.	Podem	efetuar	a	 inscrição	para	o	Hackathon	 pessoas	 físicas	e	 com	 idade	 igual	ou	 superior	a	18	

(dezoito)	anos.	

3.2.	Não	poderão	 se	 inscrever	no	Hackathon	 funcionários	efetivos	e	 comissionados	da	 Secretaria	de	

Agricultura	e	Abastecimento	do	Estado	de	São	Paulo	e	todos	os	órgãos	ligados	ao	governo	do	estado	de	

São	 Paulo,	 assim	 como	 a	 ABDI	 Agencia	 brasileira	 de	 Desenvolvimento	 Industrial	 e	 todos	 os	 demais	

órgãos	do	governo	federal.	

3.3.	As	inscrições	se	darão	no	período	de	9	a	27	de	Fevereiro	de	2018,	por	meio	do	preenchimento	de	

todos	os	campos	tidos	como	obrigatórios	no	formulário	eletrônico	de	inscrição,	disponibilizado	no	link	

"inscrições",	no	endereço	http://www.hackathonagrifutura.com.br	.	

3.4.	 Os	 inscritos	 deverão	 ter	 conhecimento	 e/ou	 experiência	 em,	 ao	 menos,	 01	 (uma)	 das	 áreas	

elencadas	abaixo.	Não	é	obrigatório	ter	habilidade	em	todas	as	áreas:	

A)	programação	e	desenvolvimento	de	software;	ou	

B)	design	gráfico	/	digital;	ou	



	
	
C)	agronomia;	ou	

D)	veterinária;	ou	

E)	zootecnia;	ou	

F)	Engenharias;	ou	

G)	administração	ou	gestão	de	projetos	

	

3.5.	 O	 preenchimento	 e	 envio	 do	 formulário	 eletrônico	 de	 inscrição	 não	 garante	 a	 participação	 do	

inscrito	 no	Hackathon.	Os	 inscritos	 deverão	 confirmar	 a	 presença	 comparecendo	na	 data	 e	 local	 do	

evento	 conforme	 a	 programação	 para	 efetivamente	 participar	 deste	 concurso.	

	

4.	Da	participação	

4.1.	A	participação	no	Hackathon	é	voluntária,	gratuita,	nominativa	e	intransferível.	

4.2.	Participarão	do	 concurso	 todos	os	 interessados	 cujas	 inscrições	 forem	deferidas	até	o	dia	27	de	

Fevereiro	de	2018	e	que	também	estejam	presentes	no	ato	do	credenciamento,	até	às	10h	do	dia	03	

de	Março	de	2018.	

4.2.1.	O	participante	que	não	estiver	presente	no	local	do	credenciamento	até	às	10:30	do	dia	03	de	

Março	de	2018	ou	que	não	conseguir	compor	um	time	não	poderá	participar	do	Hackathon.	

4.3.	Os	participantes	competirão	em	equipes	formadas	por	04	(quatro)	a	05	(cinco)	pessoas,	devendo	

sempre	ser	observado	os	temas	desta	edição.	

4.3.1.	No	que	se	refere	à	formação	das	equipes:	

A)	poderão	ser	previamente	formadas	pelos	próprios	participantes;	ou	

B)	a	comissão	organizadora	será	responsável	por	organizar	e	liderar	o	processo	de	formação	de	equipes	

incompletas	e	da	inclusão	de	participantes	sem	equipe	alguma.	

4.3.2.	Cada	equipe	deve	ser	composta	por	pessoas	com	pelo	menos	uma	das	habilidades	descritas	no	

ítem	3.4.	

4.4.	Caberá	ao	participante	levar	consigo	o	próprio	notebook	e	qualquer	outro	equipamento	lícito	de	

sua	propriedade	que	queira	utilizar	durante	todo	o	concurso.	A	organização	do	evento	disponibilizará	

rede	Wi-Fi,	ponto	de	energia	elétrica	e	um	kit	com	placas	e	sensores	para	cada	equipe.	

4.5.	O	participante	deverá	manter	visível	o	crachá	oferecido	no	ato	do	credenciamento	durante	todo	o	

período	e	em	todos	os	espaços	em	que	será	realizado	o	concurso.	

	

5.	Programação	do	evento	



	
	
	

03	de	Março	de	2018	-	Dia	1	(Sábado)	
Local:	Av.	Conselheiro	Rodrigues	Alves,	1252	-	Vila	Mariana	–	São	Paulo	–	SP 
	
Das	9:00	às	10:00	-	Café	de	recepção	dos	participantes	–	1º	dia 
10:30	-	Formação	de	equipes 
Das	12:00	às	18:00	Mentorias 
22:00	-	Encerramento	primeiro	dia 
	
04	de	Março	de	2018	-	Dia	2	(Domingo)	
9:00	-	Recepção	dos	participantes	–	2º	dia 
Das	10:00	às	14:00	-	Checkpoint:	testes	e	ajustes 
14:00	-	Fim	do	Hackathon	  
14:30	-	Apresentação	dos	projetos 
16:00	-	Cerimônia	de	premiação	dos	vencedores 
(*)	Sujeito	à	alterações 
	

6.	Dos	critérios	de	avaliação	

6.1.	No	dia	04	de	Março	de	2018	 (Domingo),	no	horário	que	constar	na	programação	do	evento,	os	

avaliadores	convidados	pela	comissão	organizadora	farão	a	análise/avaliação	das	soluções	tecnológicas	

que	foram	desenvolvidas	pelas	equipes.	

6.1.1.	Para	referida	análise,	serão	utilizados	os	seguintes	critérios:	

A)	Coerência	com	o	tema	escolhido;	

B)	Originalidade;	

C)	Impacto;	

D)	Execução.	

6.2.	Após	a	avaliação,	serão	consideradas	vencedoras	as	03	(três)	equipes	melhor	avaliadas	pela	banca	

julgadora.	

	

7.	Da	premiação	

7.1.	No	dia	04	de	Março	de	2018	(Domingo),	de	acordo	com	a	programação,	será	realizada	a	cerimônia	

de	premiação.	

7.2.	No	mínimo,	01	(um)	participante	de	cada	equipe	finalista	deverá	estar	presente	na	cerimônia.	

7.3.	Todos	os	prêmios	oferecidos	aos	integrantes	da	equipe	vencedora	são	pessoais	e	intransferíveis.	

7.4.	 Ao	 final	 do	 Hackathon,	 de	 todas	 as	 equipes	 que	 submeterem	 suas	 soluções,	 respeitando	 os	
horários	 determinados,	 os	melhores	 classificados	 na	 soma	 total	 de	 pontuação	 dos	 critérios	 citados,	
receberão	os	seguintes	prêmios:	



	
	
1º	LUGAR	–	SmartTV	40	Polegadas	

2º	LUGAR	–	SmartPhone	

3º	LUGAR	–	Fone	de	Ouvido	Bluetooth	

	

8.	Da	comunicação	

8.1.	Em	todas	as	etapas	do	Hackathon,	a	comissão	organizadora	se	comunicará	com	os	participantes	

inscritos	 por	 meios	 eletrônicos,	 como	 e-mail	 e	 pelo	 endereço	

http://www.hackathonagrifutura.com.br	.	

9.2.	 Os	 participantes	 inscritos	 são	 responsáveis	 por	 acompanharem	 a	 programação,	 os	 resultados	 e	

eventuais	alterações	do	concurso.	

	

9.	Da	propriedade	intelectual	

9.1.	As	soluções	criadas	devem	ser	inéditas.	

9.2.	 A	 responsabilidade	 legal	 das	 soluções	 criadas	 é	 das	 equipes,	 assim	 como	 direitos	 e	 deveres	 da	
propriedade	 intelectual,	 inclusive	 eventual	 registro	 para	 a	 proteção	 dos	 seus	 direitos	 em	 órgãos	
competentes.	
9.3.	 Ao	 se	 inscrever	 no	 hackathon	 os	 participantes	 concordam	 que	 qualquer	 funcionalidade	 dos	
respectivos	 projetos,	 bem	 como	 os	 próprios	 projetos	 desenvolvidos	 durante	 a	 participação	 no	
Hackathon	não	ofendem,	transgridam	ou	violem	quaisquer	direitos	de	terceiros,	especialmente	direitos	
de	propriedade	autoral,	intelectual;	nem	tampouco	são	de	qualquer	forma	ilegais	ou	ilícitos.	

	

10.	Das	considerações	finais	

10.1.	 As	 datas	 que	 se	 referem	 ao	 período	 de	 inscrições	 e	 de	 divulgação	 dos	 participantes	 cujas	

inscrições	 forem	 deferidas	 poderão	 ser	 prorrogadas,	 a	 critério	 da	 comissão	 organizadora.	 Nessa	

hipótese,	 será	 dada	 publicidade	 das	 alterações	 feitas,	 por	 meio	 do	 endereço	

http://www.hackathonagrifutura.com.br	.	

10.2.	Ao	se	inscreverem	no	Hackathon,	os	participantes	concordam	com	o	inteiro	teor	do	regulamento,	

autorizando	a	Fundepag	–	a	utilizar,	editar,	publicar,	reproduzir	e	divulgar,	por	meio	de	jornais,	revistas,	

televisão,	 cinema,	 rádio	e	 internet,	 vhs	e	 cd-rom,	ou	em	qualquer	outro	meio	de	 comunicação,	 sem	

ônus	 e	 sem	autorização	prévia	 ou	 adicional,	 os	 seus	 nomes,	 vozes,	 imagens,	 projetos,	 ou	 empresas,	

tanto	no	âmbito	nacional	quanto	internacional,	durante	período	indeterminado.	



	
	
10.3.	 A	 Fundepag	 não	 se	 responsabiliza	 pelo	 uso	 de	 base	 de	 dados	 públicos	 e/ou	 privados	 pelos	

participantes	do	Hackathon.	

10.4.	Suspeitas	de	conduta	antiética,	do	não	cumprimento	das	normas	 internas	dos	espaços	em	que	

ocorrerá	este	concurso,	além	do	desrespeito	ao	presente	regulamento,	serão	analisadas	e	julgadas	pela	

comissão	organizadora,	podendo	ainda	resultar	na	desclassificação	do	respectivo	participante.	

10.5.	Não	serão	aceitas	soluções	tecnológicas	copiadas	ou	reproduzidas,	de	forma	total	ou	parcial,	de	

outras	 fontes	 e/ou	 competições.	 A	 identificação	 de	 uma	 cópia,	 total	 ou	 parcial,	 será	 punida	 com	 a	

desclassificação	do	respectivo	participante.	

10.6.	 As	 despesas	 dos	 participantes	 referentes	 a	 transporte,	 hospedagem	 e	 quaisquer	 outras	

necessárias	para	a	participação	deste	evento	correrão	por	conta	deles	próprios.	

10.7.	 A	 Fundepag	não	 se	 responsabilizará	 por	 perdas,	 furtos,	 roubos,	 extravios	 ou	danos	 de	 objetos	

pessoais	dos	participantes,	durante	os	dias	do	evento.	Cabe	exclusivamente	aos	participantes	o	dever	

de	guarda	e	cuidado	com	tais	pertences.	

10.8.	As	decisões	dos	integrantes	da	banca	julgadora	no	que	tange	à	seleção	e	à	premiação	das	equipes	

participantes,	 além	 das	 decisões	 que	 a	 comissão	 organizadora	 venha	 a	 dirimir,	 serão	 soberanas	 e	

irrecorríveis,	não	sendo	cabível	qualquer	contestação	das	mesmas,	bem	como	dos	seus	resultados.	

10.9.	Este	regulamento	estará	disponível	no	endereço	http://www.hackathonagrifutura.com.br	.	

10.10.	A	Fundepag,	a	seu	exclusivo	critério,	poderá,	a	qualquer	tempo,	se	julgar	necessário,	alterar	as	

regras	deste	regulamento,	assim	como	substituir	qualquer	um	dos	prêmios	que	serão	anunciados	por	

outros	de	igual	valor,	mediante	comunicação	no	endereço	http://www.hackathonagrifutura.com.br	.	

10.11.	 O	 concurso	 poderá	 ser	 interrompido	 ou	 suspenso,	 por	 motivos	 de	 força	 maior	 ou	 devido	 a	

problemas	 de	 acesso	 à	 rede	 de	 internet,	 com	 servidores,	 entre	 outros,	 não	 sendo	 devida	 qualquer	

indenização	ou	compensação	aos	participantes	do	concurso	e/ou	aos	eventuais	terceiros.	A	Fundepag	

envidará,	nesses	casos,	os	melhores	esforços	para	dar	prosseguimento	ao	Hackathon	 tão	 logo	haja	a	

regularização	do	problema,	resguardando-se,	no	entanto,	a	possibilidade	de	cancelamento	definitivo,	

na	hipótese	de	impossibilidade	de	realização	do	mesmo.	

10.12.	A	participação	neste	concurso	sujeita	todos	os	participantes	às	regras	e	condições	estabelecidas	

neste	regulamento.	Dessa	forma,	os	participantes,	no	ato	de	seu	cadastro/inscrição	aderem	a	todas	as	

disposições,	 declarando	 que	 leram,	 compreenderam,	 tem	 total	 ciência	 e	 aceitam,	 irrestrita	 e	

totalmente,	todos	os	itens	deste	regulamento.	

10.13.	Os	casos	omissos	não	previsto	neste	regulamento	serão	julgados	pela	comissão	organizadora.	

	


