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1. O que é o projeto:  
***hackatividade***   Hackathon de criatividade 

Vamos deixar o mundo mais emocionante, mais bonito e mais amigável 

 

2. Objetivos:  
2.1. Cada time deverá apresentar um protótipo de uma história com um dos temas descritos nas 

categorias, item 7.6, e que siga a estrutura de história descrita no livro “A jornada do escritor”, que 
pode ser baixado no link https://notamanuscrita.files.wordpress.com/2016/02/visto-vogler-jornada-
do-escritor.pdf,  

2.2. A apresentação pode ser manual com visual thinking, desenho, ilustração ou eletrônica como a 
criação de um site, apresentação em slides ou qualquer software de apresentação que contenha o 
roteiro criado na história, no item 2.1. 

3. Quem está convidado (a) para mostrar e colocar a prova todo o seu 
talento:  
3.1. 1º perfil: Redatores, redatores publicitários, jornalistas, roteiristas e apaixonados por storytelling  
3.2. 2º perfil: Designers, ilustradores e apaixonados por pensamento visual ou qualquer outra forma arte 

visual. 
3.3. 3º perfil: Apaixonados por marketing digital, UX, mídias sociais, TI, eventos, projetos e pensamento 

visual. 

 

4. Benefícios em participar:  
4.1. Ganhar os prêmios de 1º lugar no valor de R$ 500,00, 2º lugar no valor de R$ 300,00 ou 3º lugar no 

valor de R$ 150,00. O prêmio será para o time com 3 participantes que deverão dividir o prêmio. 
4.2. Se conectar com profissionais da área da economia criativa para aumentar networking e 

possibilidades de novos trabalhos e divulgar os trabalhos existentes. 
4.3. Ter o certificado de participação por ter colocado seus conhecimentos e habilidades em prática. 
4.4. Ter o nome e o projeto divulgado para toda a comunidade de criativos. 
4.5. Ter contato com mentores de vários segmentos diferentes de mercado com experiência e 

possibilidades múltiplas. 
4.6. Para o 1º, 2º e 3º lugar, a possibilidade de serem convidados para trabalharem nos projetos de 

educação do hackatividade. 
4.7. Todos os inscritos que assim desejarem, terão a participação no hackatividade automaticamente 

inserido em seu currículo no site Comoquetalá 
4.8. Os 1º, 2º e 3º lugar terão, se assim desejarem, a marcação de participação e premiação inseridas em 

seu currículo no site Comoequetalá 
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5. Onde será:  
5.1. Comoequetalá – CLN 407 bloco B loja 17 – Asa Norte – Brasília – DF 

6. Datas importantes e prazos:  
6.1. Inscrições com regulamento e categorias: De 22 a 30 de abril 
6.2. Hackatividade: De 10 a 12 de maio em Brasília 

7. Inscrições e processo seletivo dos inscritos -etapa Brasília 
7.1. O time de 3 participantes deverá fazer o preenchimento do formulário online com o nome da 

equipe. Pelo menos um dos 3 participantes deverá ser mulher. 
7.2. Pagamento do valor da taxa de participação do time de R$ 50,00 reais por participante, totalizando 

R$ 150,00 por time. No valor da inscrição está incluso os coffee breaks. Não está incluso as outras 
refeições. 

7.3. Preferencialmente os participantes precisam ter os perfis diferentes no time, descritos no item 3, 
para que aproveitem o máximo do desafio e que possam colocar todo o seu conhecimento a prova. 

7.4. Iremos colocar à disposição dos interessados uma lista de espera. Os interessados serão avisados até 
72 horas antes do evento, em caso de desistência de algum participante. 

7.5. Só serão aceitos no hackatividade, maiores de 18 (dezoito) anos inscritos através do site, após o 
preenchimento do formulário e mediante aceite online do regulamento. 

7.6. Categorias: 
7.6.1. Categoria 1: PET – Porque esperar tanto? 

Apresentar aos universitários (as) uma história onde eles (as) aproveitam o ambiente da 
universidade para criarem projetos de propósito e que apresente um passo-a-passo para que 
eles (as) procurem qualquer pessoa no mercado que possam ajudá-los (as) a tornar os seus 
projetos realidade. 

7.6.2. Categoria 2: VAE – Volto ali e volto já 
Apresentar aos alunos (as) do ensino médio uma história da criação de uma cidade sustentável 
em 2038, para que eles (as) possam pensar de forma lúdica sobre o futuro e se motivem a 
pesquisar, estudar e se engajarem em temas de relevância para a criação de uma sociedade 
sustentável nos lugares onde moram atualmente. 

7.6.3. Categoria 3: AEPV – Agora é pra valer 
Apresentar aos aposentados (as) uma história sobre a importância do conhecimento e da 
experiência deles (as) e fazer um apelo para não colocarem o pijama e murcharem para a vida. 
Que possam se conectar com a energia da geração atual de empreendedores (as) para 
continuarem fazendo a diferença em alguma área que sejam apaixonados (as). 

7.7. Qualquer informação falsa que for fornecida durante o cadastro, poderá desclassificar o 
participante. Neste caso a vaga será repassada para os interessados constantes na lista de espera. 

7.8. Os participantes também autorizam a utilização de todos os dados fornecidos no momento da 
inscrição, apenas para fins não comerciais, pela comissão organizadora do evento. 

7.9. Todas as informações coletadas serão armazenadas em ambiente seguro de acordo com a política de 
segurança vigente. As informações, observado o estado da técnica disponível, e somente poderão 
ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas, pela comissão organizadora do 
evento, em observância a legislação em vigor. 

7.10. Em caso de desistência de alguma equipe, se houver equipe inscrita na lista de espera, a mesma será 
contatada até 72 horas antes do evento para confirmar sua participação. 

  



 

8. Em quais datas e horário irá ocorrer o hackatividade:  
8.1. O Hackatividade acontecerá nos 10, 11 e 12 de maio como se segue: 

8.1.1. 10 de maio 
8.1.1.1. Cadastramento as 19:00 
8.1.1.2. Kickoff e boas vindas as 19:30 as 19:45 
8.1.1.3. Apresentação do hackatividade e perguntas e repostas para o time 19:45 as 20:30 
8.1.1.4. Networking e cerveja das 20:30 as 21:30 

8.1.2. 11 de maio 
8.1.2.1. Cadastramento as 8:00 
8.1.2.2. Início as 9:00 
8.1.2.3. Almoço das 12:30 as 13:30 (ou livre se o time preferir) 
8.1.2.4. Término as 18:00 
8.1.2.5. Networking e cerveja das 18:00 as 19:30 

8.1.3. 12 de maio 
8.1.3.1. Cadastramento as 8:00 
8.1.3.2. Início as 9:00 
8.1.3.3. Almoço das 12:30 as 13:30 (ou livre se o time preferir) 
8.1.3.4. Término as 15:00 
8.1.3.5. Entrega dos projetos (caso seja apresentações) para a equipe organizadora das 15:00 as 

15:30 
8.1.3.6. Apresentações das 16:00 as 17:00 
8.1.3.7. Divulgação dos resultados e premiação das 17:00 as 17:30 
8.1.3.8. Networking e cerveja das 17:30 as 19:00 

 

9. Apresentação das histórias: 
9.1. Todas as histórias precisarão seguir a estrutura de história, de 12 tópicos, descrita no livro jornada 

do escritor, que pode ser baixado no endereço 
https://notamanuscrita.files.wordpress.com/2016/02/visto-vogler-jornada-do-escritor.pdf. 

9.2. A apresentação da história deverá ser entregue no formato de um jogo de tabuleiro, onde será 
apresentado um passo-a-passo para se atingir um objetivo da história apresentada. 

9.3. Para preparar as apresentações os times deverão entregar seus projetos, no caso de apresentação 
em software de apresentação, das 15:00 as 15:30 do dia 12 de maio de 2019. 

9.4. Os projetos serão apresentados das 16:00 as 17:00, do dia 12 de maio de 2019. Cada equipe terá 5 
minutos para apresentar a sua história. 
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10. Avaliação dos projetos (histórias): 
10.1. As notas dadas pelos jurados serão 1, 2, 4 e 5. Não haverá nota 3 para nenhuma equipe. As notas 

será as seguintes: 
Nota 01 : Não entendi o que vocês apresentaram 
Nota 02 : Entendi parte o que vocês apresentaram 
Nota 04 : Entendi completamente o que vocês apresentaram 
Nota 05 : Uauuuu...gostaria de ter escrito esta história 

10.2. Os critérios de avaliação, onde todos tem peso 10, serão baseados a partir dos seguintes itens: 
10.2.1. Roteiro: O roteiro seguiu a estrutura do livro “A Jornada do Escritor” com os 12 tópicos, 

descritos abaixo: 
10.2.1.1. Mundo Comum 
10.2.1.2. O Chamado da Aventura 
10.2.1.3. Reticência do Herói ou Recusa do Chamado 
10.2.1.4. Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural 
10.2.1.5. Cruzamento do Primeiro Portal 
10.2.1.6. Provações, aliados e inimigos ou A Barriga da Baleia 
10.2.1.7. Aproximação 
10.2.1.8. Provação difícil ou traumática 
10.2.1.9. Recompensa 
10.2.1.10. O Caminho de Volta 
10.2.1.11. Ressurreição do Herói 
10.2.1.12. Regresso com o Elixir 

 

10.2.2. Criatividade: O projeto (história) apresentou algo inusitado e criativo que despertou o interesse 
em se manter conectado com a história? 

10.2.3. Produto: O jogo de tabuleiro foi fácil de entender? Foi inovador? O protótipo foi encantador? 
10.2.4. Apresentação: Como a equipe comunicou seu projeto (história)? A história engaja as pessoas e 

emociona a ponto delas se virem na história 

 

10.3. A ordem de apresentação será definida por sorteio. 
10.4. A banca de avaliação será composta por mentores avaliadores e uma comissão de jurados a serem 

informados oportunamente. 
10.5. Todos os membros da equipe deverão estar presentes no momento da apresentação, da solução, 

entretanto apenas 01 poderá fazer a apresentação. 
10.6. A nota final de cada equipe será o somatório de todas as pontuações recebidas de todos os jurados e 

serão classificadas em ordem de pontuação. 
10.7. A dinâmica de apresentação terá a duração de 1 hora e 30 minutos conforme abaixo : 

10.7.1. Cada apresentação terá duração de 10 minutos por equipe,  
10.7.2. Apenas 01 dos integrantes será responsável pela apresentação; 
10.7.3. Cada jurado avaliador dará notas: 1, 2, 4 e 5  

 
 
 
 
 
 
 
 



10.8. O resultado final será a média dos pontos obtidos após somatório das notas, sendo representadas 
pelos seguintes itens: 
 

Critério de avaliação Peso Nota (1, 2, 4 ou 5) Resultado 
a. Roteiro 10  Peso X nota 
b. Criatividade 5  Peso X nota 
c. Produto 8  Peso X nota 
d. Apresentação  10  Peso X nota 
Somatório da notas X 

 

10.9. As decisões dos integrantes da comissão julgadora no que tange à seleção e a 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. 

11. Resultado e premiação dos projetos (histórias): 
11.1. O resultado será divulgado das 17:00 as 17:30 do dia 12 de maio de 2019. 
11.2. Os prêmios serão entregues após a divulgação dos resultados. 
11.3. A comissão organizadora do evento não se responsabiliza pelo rateio ou qualquer outro critério de 

divisão do prêmio entre o grupo, caso haja/seja necessário. 
11.4. Todos os participantes receberão por e-mail um Certificado de participação, contendo o número de 

horas do evento.  

 

12. Desclassificação  
12.1. Causar tumulto ou confusão durante o evento; 
12.2. Copiar soluções já existentes; 
12.3. Se ausentar durante a competição (a equipe deverá manter no mínimo 2 competidores no local do 

hackatividade durante todo o evento, sendo que os 03 devem estar presentes obrigatoriamente nas 
etapas de apresentação e julgamento; 

12.4. Receber apoio técnico de qualquer pessoa fora do evento; 
12.5. Descumprir qualquer atitude de boa conduta de acordo com os preceitos da Comissão de 

Organização; 
12.6. Danificar e/ou depredar o local e recursos utilizados para organização do evento; 
12.7. Utilização de bebida alcoólica, porte arma de qualquer tipo e consumo de drogas nos espaços onde 

será realizado o evento e do lado externo às dependências do evento. 
12.8. Possuir estado alcoolizado ou sob efeitos de substâncias psicoativas dentro do espaço do evento; 
12.9. Não estar de posse da credencial e/ou pulseira de participação do evento nos espaços da realização 

do evento. 
12.10. Fica a critério da organização julgar qualquer situação que não esteja previsto neste regulamento, 

podendo as penalidades serem aplicadas a toda equipe ou individualmente. 

 

 

 

 

  



13. Disposições gerais 
13.1. É absolutamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o Evento, por razões óbvias, a 

utilização indevida de quaisquer drogas ou medicamentos, linguagem discriminatória (incluindo 
discurso de ódio) com base em raça, origem nacional, idade, sexo, orientação sexual, religião ou 
deficiência, material sexualmente explícito ou outro material que viole a lei e informações exclusivas 
que você não tem o direito de tornar públicas. 

13.2. Eventuais incidentes ocorridos durante o Evento, envolvendo quaisquer aspectos relativos a 
comportamento dos participantes e/ou descumprimento das instruções passadas pela equipe com 
relação ao evento, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pela própria equipe da 
organização. 

13.3. A organização não será responsável por quaisquer prejuízos e danos sofridos pelos participantes que 
não tenham sido provocados direta e culposamente pela mesma.  

13.4. O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por qualquer razão. 
13.5. Nenhuma das disposições deste regulamento gera qualquer direito líquido e certo ou qualquer 

expectativa de direito a qualquer participante com referência a qualquer objeto. 
13.6. Todas as soluções e projetos apresentados, bem como as histórias, estarão disponíveis para outras 

pessoas usarem. O participante concorda que qualquer conteúdo original, ou seja, o conteúdo que 
você criou para o hackatividade poderá ser divulgado gratuitamente, sem restrições. 

13.7. A apresentação da solução e projetos constitui seu consentimento para o hackatividade usar seu 
nome e / ou portifólio e / ou foto ou imagem e informações sobre sua solução ou projeto para fins 
promocionais em conexão com o hackatividade por qualquer forma de mídia, em todo o mundo, 
sem mais permissão, pagamento ou consideração. 

13.8. A organização do hackatividade se compromete, desde já, a manter sigilo total de todos os dados 
enviados pelos participantes. O banco de dados gerado em função das inscrições será de inteira 
propriedade da organização, que poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que 
melhor lhe prouver. 

13.9. A organização do evento, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer tempo, se julgar necessário, 
alterar as regras deste regulamento, assim como substituir qualquer um dos prêmios anunciados, 
mediante comunicação no endereço de e-mail dos participantes 

13.10. Não será permitido que os participantes tragam para o evento projetos prontos ou pré-
desenvolvidos fora do evento.  

13.11. Ao se inscreverem neste evento, os participantes autorizam os organizadores, realizadores, 
patrocinadores e apoiadores do evento a utilizar, editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de 
jornais, revistas, televisão, cinema, rádio e internet, 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. 

13.12. Os participantes se responsabilizam pela aquisição e/ou originalidade de todo conteúdo por eles 
produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por 
eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando os organizadores, realizadores, 
patrocinadores e apoiadores do evento, em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por 
terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, voz e nome. 

13.13. Fica expressamente proibido a apologia a crimes, atos de manifestação política, preconceito de 
qualquer natureza, citação e uso de nomes/imagem de pessoas reais (incluindo pessoas políticas 
e/ou figuras públicas) sem expressa autorização prévia, uso de linguagem imprópria, uso de imagens 
com nudez / erotizadas / obscenas / pornográficas / com cenas de violência, apologia a consumo de 
bebidas alcóolicas, apologia ao fumo, apologia ao consumo de substâncias ilícitas e toda e qualquer 
referência avaliada como inadequada ao hackatividade pela organização do evento.  

13.14. Na identificação destas violações, a organização do evento poderá desclassificar imediatamente o(s) 
participante(s) e/ou seu(s) grupo(s), o(s) qual(is) responderá(ão) integralmente por seus atos. 
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