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EDITAL Desafio Hackathon 2019 

 
Esse edital se destina à inscrição de equipes de estudantes do Ifes – Campus Colatina que 

tenham interesse em participar do primeiro Desafio Hackathon que será realizado durante a IX 

Jornada Interna de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Campus Colatina com o tema 

Bioeconomia. 

 

1. Do Evento 

1.1. O Hackathon é um desafio voltado para todos os alunos do Ifes Campus Colatina, que tem como 

objetivo desenvolver soluções que tragam benefícios na área de Bioeconomia.  

1.2. O Hackathon tem como tema: "Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento 

Sustentável", o qual também é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019. Por Bioeconomia 

entenda-se como conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de 

recursos biológicos renováveis (biomassa), em substituição às matérias-primas fósseis, para a produção de 

alimentos, rações, materiais, produtos químicos, combustíveis e energia produzidos por meio de processos 

biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, o desenvolvimento sustentável, o 

crescimento nacional e o bem-estar da população. 

1.3. A organização do Hackathon será realizada por docentes e discentes dos cursos Bacharelado em 

Administração, Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e Bacharelado em Sistema de Informação.  

2. Data e Local  

2.1. O Hackathon ocorrerá nos dias 24 de outubro de 2019 com início às 13h15min e término às 09h do dia 

25 de outubro de 2019, com apresentação dos projeto para uma banca examinadora, conforme cronograma 

citado no item 9. (Não haverá virada de programação no Ifes Campus Colatina). 

3. Inscrições  

3.1. As inscrições serão realizadas no link “Inscreva-se”, por meio da pagina do evento: 

http://colatina.ifes.edu.br/jornada  

3.2. A inscrição é gratuita.  

3.3. Serão aceitas apenas inscrições de equipes. 

3.3.1 Cada equipe deverá conter, obrigatoriamente, alunos de pelo menos dois eixos da instituição, sendo 

estes: Administração, Informática e Infraestrutura. 



3.3.2 Cada equipe deverá ter no mínimo 3 integrantes e no máximo 5.   

4. Participação no Evento  

4.1. Cada equipe participante poderá levar suas próprias ferramentas de trabalho pessoais (tablet, 

smartphone, notebook, componentes eletrônicos diversos, etc).  

4.4. A infraestrutura necessária para os participantes, tal como acesso à internet mesas e cadeiras será 

disponibilizada pelos organizadores do evento durante os horários de funcionamento do Ifes Campus 

Colatina (Dia 24/10 até às 22h e dia 25/10 iniciando às 7h).  

4.5. Será fornecido, aos participantes, um lanche durante à tarde.  

4.6. Após o lançamento do desafio (no dia 24/10), os inscritos poderão permanecer no local de realização do 

evento  (Ifes Campus Colatina) até às 22h do dia 24 de outubro e retornarem às 07h do dia 25 permanecendo 

até seu encerramento.  

4.7. É de responsabilidade unicamente dos membros das equipes a utilização de dados/informações ou outros 

artefatos que farão parte da solução proposta.  

4.8. Não serão aceitos projetos prontos ou que já estejam iniciados antes do início oficial do evento. Caso 

seja identificado um projeto fora das especificações, os participantes serão desclassificados.  

5. Apresentação dos Projetos  

5.1. O desenvolvimento e apresentação dos projetos deverão respeitar o cronograma indicado no item 9. A 

organização do evento será responsável pela definição da ordem de apresentações dos projetos para a banca.  

5.3. Cada equipe apresentará seu projeto com uma duração máxima de 10 minutos e mais 5 minutos para 

perguntas da banca. 

5.4. As apresentações serão realizadas no local do evento perante todos os participantes e Comissão 

Julgadora.  

6. Resultado Final  

6.1. Os resultados serão anunciados no dia do evento, após o julgamento pela Comissão Julgadora e serão 

posteriormente publicados no site www.colatina.ifes.edu.br 

7. Da Premiação  

7.1. Serão entregues prêmios às equipes, de acordo com a sua qualificação. 

7.1.1. 1º Lugar: Troféu, Medalhas e Prêmio Surpresa; 

7.1.2. 2º Lugar: Medalhas; 

7.1.3. 3º Lugar: Medalhas. 

7.2 Serão entregues certificados a todos os participantes de evento. 

8. Das Disposições Finais  

8.1. Os participantes cedem gratuitamente ao Ifes Campus Colatina, por prazo indeterminado, sem 

exclusividade, o direito ao uso de sua imagem, texto e/ou voz em qualquer tipo de material. Como 



contrapartida o Ifes Campus Colatina compromete-se a utilizar a imagem dos participantes sem efetuar 

modificações na fisionomia dos participantes e ainda a não utilizar a imagem de forma depreciativa, ou que 

possa representar, sob qualquer forma, algum tipo de violação de dano moral.  

8.2. O preenchimento do formulário de inscrição no Hackathon implica automaticamente na concordância 

com os termos deste Edital.  

8.3. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este edital serão resolvidos e esclarecidos diretamente 

com os organizadores do evento ou pelo e-mail diretoriappge.colatina@ifes.edu.br. 

9. CRONOGRAMA 

Evento Data 

Lançamento edital 03/10/2019 

Período de inscrição 03/10/2019 – 18/10/2019 

Lançamento do desafio com apresentação, dentre outros, 
subtemas a serem abordados e critérios de avaliação 

às 13h15min (Miniauditório) 
24/10/2019 

Apresentação dos Projetos: Das 9h às 11h 25/10/2019 

Encerramento das atividades e premiação previstos para 
às 11h 

25/10/2019 

 

 

Colatina, 03 de outubro de 2019. 
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