
 

 

 

O Hackathon (Hack+Marathon

‘hackers’ (desenvolvedores, designers e 

trabalhar 30 horas seguidas durante um final de semana, a fim de discutir problemas, novas id

experiências de usuário e desenvolver projetos que facilit

Inscreva-se, forme seu time e venha contribuir para a 

Pólo Industrial de Manaus (PIM

 

OBJETIVOS 

Os desafios serão a criação de soluções digitais para o cidadão utilizando

soluções de software livre.  A entrega deverá ser um 

com mentores qualificados que orienta

A 1ª Edição do Hackathon IDAAM

será promovido pelas Faculdades IDAAM

2019, nas dependências da Faculdades IDAAM.

 

PÚBLICO-ALVO 

Se você é designer, desenvolvedor ou da área de negócios inscreva

Hackathon #GoHackIDAAM2019

Contribua com sua ideia para criação de novos serviços digitais para Educação e

PIM.Concorra a vários prêmios e tenha a oportunidade de firmar novas parcerias.

 

CANDIDATURA 

Podem se inscrever para o

(dezoito) anos. 

Não poderão se inscrever 

das Faculdades IDAAM. 

Os participantes competirão em equipes, devendo sempre ser observado os temas desta edição.

Os candidatos deverão possuir ao menos, 01 (um) dos seguintes perfis elencados abai

a) Desenvolvedores: Profissionais com formação ou experiência em programação, 

desenvolvimento de software, makers ou afins.

b) Especialistas ou Empreendedores: Profissionais ou empreendedores com afinidade ou 

experiência nas áreas observados no tema de

GOHACKIDAAM 2019 

Hack+Marathon) é uma maratona de desenvolvimento de soluções na qual 

(desenvolvedores, designers e atuantes da área de negócios) se reúnem em times 

30 horas seguidas durante um final de semana, a fim de discutir problemas, novas id

experiências de usuário e desenvolver projetos que facilitem a vida dos cidadão

se, forme seu time e venha contribuir para a Educação do Amazonas

PIM). 

Os desafios serão a criação de soluções digitais para o cidadão utilizando

A entrega deverá ser um Produto Mínimo Viável (

com mentores qualificados que orientarão os participantes durante todo o período.

Hackathon IDAAM terá como tema a Educação e Indústria 4.0 no 

será promovido pelas Faculdades IDAAM. A maratona será realizadanos dias

nas dependências da Faculdades IDAAM.  

Se você é designer, desenvolvedor ou da área de negócios inscreva

#GoHackIDAAM2019. 

Contribua com sua ideia para criação de novos serviços digitais para Educação e

PIM.Concorra a vários prêmios e tenha a oportunidade de firmar novas parcerias.

para o GoHackIDAAM pessoas físicas e com idade igual ou superior a 18 

Não poderão se inscrever no GoHackIDAAM funcionários e estagiários ou terceirizados 

Os participantes competirão em equipes, devendo sempre ser observado os temas desta edição.

Os candidatos deverão possuir ao menos, 01 (um) dos seguintes perfis elencados abai

Desenvolvedores: Profissionais com formação ou experiência em programação, 

desenvolvimento de software, makers ou afins. 

Especialistas ou Empreendedores: Profissionais ou empreendedores com afinidade ou 

experiência nas áreas observados no tema desta edição. 

) é uma maratona de desenvolvimento de soluções na qual 

da área de negócios) se reúnem em times para 

30 horas seguidas durante um final de semana, a fim de discutir problemas, novas ideias, 

cidadãos. 

do Amazonas e as Indústrias do 

Os desafios serão a criação de soluções digitais para o cidadão utilizando prioritariamente 

iável (PMV). O evento contará 

os participantes durante todo o período.  

Educação e Indústria 4.0 no PIM. O evento 

realizadanos dias 4 e 5 de outubro de 

Se você é designer, desenvolvedor ou da área de negócios inscreva-se no 

Contribua com sua ideia para criação de novos serviços digitais para Educação e as Indústrias do 

PIM.Concorra a vários prêmios e tenha a oportunidade de firmar novas parcerias. 

pessoas físicas e com idade igual ou superior a 18 

funcionários e estagiários ou terceirizados 

Os participantes competirão em equipes, devendo sempre ser observado os temas desta edição. 

Os candidatos deverão possuir ao menos, 01 (um) dos seguintes perfis elencados abaixo: 

Desenvolvedores: Profissionais com formação ou experiência em programação, 

Especialistas ou Empreendedores: Profissionais ou empreendedores com afinidade ou 



 

 

c) Designer: Profissionais com formação ou experiência em Design de Software ou áreas afins

que atuam na identidade visual do produto

 

PROGRAMAÇÃO PREVISTA  

O GoHackIDAAM terá duração de 

outubro 2019 e tendo resultados anunciados até às 

A maratona será realizada n

www.idaam.edu.br. Durante toda a 

técnicos que os auxiliarão no processo de prototipação, conforme sua especialidade. 

Não será designada uma mentoria para grupos individuais e os(as) mentores(as) terão livre 

arbítrio para dedicar o tempo que julgarem necessário para cada grupo, conforme estágio de 

desenvolvimento do protótipo e sua especialidade. 

Haverá uma chamada das equipes a cada 6 horas para verificar o avanço de cada projeto, 

excetuando as madrugadas. Caso algum particip

informar à equipe organizadora, sendo obrigatória a permanência de no mínimo 3 (três) participantes 

de cada equipe. Em caso de descumprimento, a equipe será penalizada com a perda de 0,5 ponto na 

nota final. A exceção é nos períodos de 2

Caso alguma equipe identifique o descumprimento à esta regra

apresentar impugnação por escrito à comissão organizadora. 

Ao final da maratona, os grupos deverão preparar um produto em

não funcional. O projeto será avaliado em duas camadas

Técnica: A primeira camada

presentes no evento. Um consenso de que a equipe não cumpre o que promete na própr

produto veta a participação da equipe na análise final. 

Desejabilidade: Cada equipe deve prover uma apresentação em formato pitch de até 

minutos sobre seu protótipo mais 

serem escolhidos pela comissão organizadora.

sorteio minutos antes do início das apresentações

representante disponível será considerado descla

Fica facultado aos participantes o acesso ao formulário de pontuação mediante solicitação, 

imediatamente após a divulgação dos resultados, não cabendo qualquer impugnação posterior. 

 

 

 

Designer: Profissionais com formação ou experiência em Design de Software ou áreas afins

identidade visual do produto. 

 

terá duração de 30 (trinta) horas ininterruptas, começando às 1

2019 e tendo resultados anunciados até às 21h do dia 05 de outubro de 2019.

A maratona será realizada nas Faculdades IDAAM e a programação será divulgada 

Durante toda a maratona, os participantes terão mentorias com especialistas e 

técnicos que os auxiliarão no processo de prototipação, conforme sua especialidade. 

Não será designada uma mentoria para grupos individuais e os(as) mentores(as) terão livre 

car o tempo que julgarem necessário para cada grupo, conforme estágio de 

desenvolvimento do protótipo e sua especialidade.  

Haverá uma chamada das equipes a cada 6 horas para verificar o avanço de cada projeto, 

excetuando as madrugadas. Caso algum participante decida sair do local da maratona, deverá sempre 

informar à equipe organizadora, sendo obrigatória a permanência de no mínimo 3 (três) participantes 

de cada equipe. Em caso de descumprimento, a equipe será penalizada com a perda de 0,5 ponto na 

nal. A exceção é nos períodos de 22:00 as 08:00. 

Caso alguma equipe identifique o descumprimento à esta regra, 

apresentar impugnação por escrito à comissão organizadora.  

Ao final da maratona, os grupos deverão preparar um produto em estágio mínimo de protótipo 

não funcional. O projeto será avaliado em duas camadas: 

camada é composta por mentores técnicos especialistas em programação 

presentes no evento. Um consenso de que a equipe não cumpre o que promete na própr

produto veta a participação da equipe na análise final.  

ada equipe deve prover uma apresentação em formato pitch de até 

minutos sobre seu protótipo mais 3(três) minutos de perguntas dos jurados (

comissão organizadora. A ordem de apresentação dos projetos será definida por 

sorteio minutos antes do início das apresentações. O grupo que for chamado e não tiver um 

representante disponível será considerado desclassificado.  

Fica facultado aos participantes o acesso ao formulário de pontuação mediante solicitação, 

imediatamente após a divulgação dos resultados, não cabendo qualquer impugnação posterior. 

Designer: Profissionais com formação ou experiência em Design de Software ou áreas afins, 

) horas ininterruptas, começando às 15h do dia 04 de 

de 2019. 

programação será divulgada no site 

maratona, os participantes terão mentorias com especialistas e 

técnicos que os auxiliarão no processo de prototipação, conforme sua especialidade.  

Não será designada uma mentoria para grupos individuais e os(as) mentores(as) terão livre 

car o tempo que julgarem necessário para cada grupo, conforme estágio de 

Haverá uma chamada das equipes a cada 6 horas para verificar o avanço de cada projeto, 

ante decida sair do local da maratona, deverá sempre 

informar à equipe organizadora, sendo obrigatória a permanência de no mínimo 3 (três) participantes 

de cada equipe. Em caso de descumprimento, a equipe será penalizada com a perda de 0,5 ponto na 

 deverá, imediatamente, 

estágio mínimo de protótipo 

é composta por mentores técnicos especialistas em programação 

presentes no evento. Um consenso de que a equipe não cumpre o que promete na própria descrição do 

ada equipe deve prover uma apresentação em formato pitch de até 3(três) 

(banca de especialistas), a 

A ordem de apresentação dos projetos será definida por 

grupo que for chamado e não tiver um 

Fica facultado aos participantes o acesso ao formulário de pontuação mediante solicitação, 

imediatamente após a divulgação dos resultados, não cabendo qualquer impugnação posterior.  



 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

No dia 05 de outubro de 2019 (

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

que foram desenvolvidas pelas equipes. 

A composição da Comissão Julgadora será divulgada na 

análise, serão utilizados os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIO TÉCNICO  

1. De uma forma geral o grupo entrega o que promete? (pergunta eliminatória: se a média for 

igual a zero, o grupo está eliminado) (0 ou 5 pontos) 

2. (Qualidade do código) quão legível está o código? (1 a 5 pontos) 

3. (Dificuldade) quanto de esforço tiveram de aplicar para desenvolver a solução? (1 a 5 pontos) 

4. (Licença declarada) qual a licença? (1 a 5 pontos) 

5. Facilidade de implementação (1 a 5 p

6. Interoperabilidade (1 a 5 pontos) 

 

CRITÉRIO DE DESEJABILIDADE 

1. (Capacidade de compreender e explicar o problema) foi explicado de forma explícita e clara o 

problema? (1 a 5 pontos) 

2. (Abrangência da abordagem da solução) qual a abrangência

3. (Solução do problema) a solução resolve o problema? (1 a 5 pontos) 

4. (Inovação) qual o grau de inovação deste produto? (1 a 5 pontos) 

5. (Produto atrelado a realidade do cliente) da forma proposta, o produto é caro? (1 a 5 pontos) 

6. (Produto plausível de ser implantado no curto prazo) do jeito que eu vi a apresentação, é 

possível e fácil implementar esse produto? (1 a 5 pontos) 

 

As propostas serão submetidas a uma avaliação popular, sendo a solução mais votada premiada 

com 5% de bônus extra na nota média. 

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

banca julgadora. Em caso de empate, será

desempate. Permanecendo o empate, a mentoria decidirá. 

Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão parte da 

banca julgadora comprometem

avaliação da solução desenvolvida, assim que for identificado. 

 

de 2019 (sábado), 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.  

A composição da Comissão Julgadora será divulgada na abertura do evento. Para referida 

análise, serão utilizados os seguintes critérios:  

1. De uma forma geral o grupo entrega o que promete? (pergunta eliminatória: se a média for 

igual a zero, o grupo está eliminado) (0 ou 5 pontos)  

ualidade do código) quão legível está o código? (1 a 5 pontos)  

3. (Dificuldade) quanto de esforço tiveram de aplicar para desenvolver a solução? (1 a 5 pontos) 

4. (Licença declarada) qual a licença? (1 a 5 pontos)  

5. Facilidade de implementação (1 a 5 pontos)  

6. Interoperabilidade (1 a 5 pontos)  

CRITÉRIO DE DESEJABILIDADE  

1. (Capacidade de compreender e explicar o problema) foi explicado de forma explícita e clara o 

problema? (1 a 5 pontos)  

2. (Abrangência da abordagem da solução) qual a abrangência desse problema? (1 a 5 pontos) 

3. (Solução do problema) a solução resolve o problema? (1 a 5 pontos) 

4. (Inovação) qual o grau de inovação deste produto? (1 a 5 pontos)  

5. (Produto atrelado a realidade do cliente) da forma proposta, o produto é caro? (1 a 5 pontos) 

6. (Produto plausível de ser implantado no curto prazo) do jeito que eu vi a apresentação, é 

possível e fácil implementar esse produto? (1 a 5 pontos)  

opostas serão submetidas a uma avaliação popular, sendo a solução mais votada premiada 

com 5% de bônus extra na nota média.  

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

banca julgadora. Em caso de empate, será observada a sequência do item anterior para fins de 

desempate. Permanecendo o empate, a mentoria decidirá.  

Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão parte da 

banca julgadora comprometem-se a informar à comissão organizadora qualquer conflito de interesse na 

avaliação da solução desenvolvida, assim que for identificado.  

), no horário que constar na programação do evento, os 

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

abertura do evento. Para referida 

1. De uma forma geral o grupo entrega o que promete? (pergunta eliminatória: se a média for 

3. (Dificuldade) quanto de esforço tiveram de aplicar para desenvolver a solução? (1 a 5 pontos)  

1. (Capacidade de compreender e explicar o problema) foi explicado de forma explícita e clara o 

desse problema? (1 a 5 pontos)  

3. (Solução do problema) a solução resolve o problema? (1 a 5 pontos)  

5. (Produto atrelado a realidade do cliente) da forma proposta, o produto é caro? (1 a 5 pontos)  

6. (Produto plausível de ser implantado no curto prazo) do jeito que eu vi a apresentação, é 

opostas serão submetidas a uma avaliação popular, sendo a solução mais votada premiada 

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

observada a sequência do item anterior para fins de 

Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os integrantes que farão parte da 

organizadora qualquer conflito de interesse na 



 

 

 

CONFIDENCIALIDADE 

 As Faculdades IDAAM

proveniente de participação no 

Os bancos de dados das inscrições poderão ser utilizados pela

lícitos, da forma que melhor lhe convier, inclusive para informar participantes a respeito de outros 

eventos e agendas diversas. 

Os participantes autorizam a divu

premiação.  

Os participantes autorizam o uso de imagens e vídeos coletados durante a maratona, para fins 

lícitos por parte das Faculdades IDAAM

 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRTUTURA À DISPOSIÇÃO

Participantes devem dispor ao menos de um laptop com 

material individual.  

A comissão organizadora determinará oportunamente a melhor forma de individualizar cada 

equipamento correspondente ao respectivo participante. 

Quaisquer normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente 

seguidas pelos participantes.  

As Faculdades IDAAM proverá ao menos: 

(a) internet dedicada à maratona; 

(b) pontos de energia. 

O local terá à disposição dos participantes espaços para descanso e descompressão, bancadas 

de trabalho, cadeiras, alimentação e bebidas. 

 

REGRAS DE CONDUTA 

 Queremos transformar o local em um ambiente criativo, divertido, colabora

Assim, é importante que participantes comuniquem quaisquer incidentes e incômodos ocorridos 

durante a maratona.  

Incidentes e transgressões considerados passíveis de atenção deverão ser resolvidos com 

parcimônia e de forma soberana pela eq

indivíduo ou das equipes, da maratona. 

 

 

s Faculdades IDAAM se compromete a manter o sigilo de qualquer informação recebida 

proveniente de participação no GoHackIDAAM. 

Os bancos de dados das inscrições poderão ser utilizados pelas Faculdades IDAAM

lícitos, da forma que melhor lhe convier, inclusive para informar participantes a respeito de outros 

Os participantes autorizam a divulgação de nomes, descrição e mini

Os participantes autorizam o uso de imagens e vídeos coletados durante a maratona, para fins 

s Faculdades IDAAM e dos parceiros institucionais e oficiais. 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRTUTURA À DISPOSIÇÃO 

Participantes devem dispor ao menos de um laptop com acesso a rede 

A comissão organizadora determinará oportunamente a melhor forma de individualizar cada 

rrespondente ao respectivo participante.  

Quaisquer normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente 

 

proverá ao menos:  

(a) internet dedicada à maratona;  

(b) pontos de energia.  

O local terá à disposição dos participantes espaços para descanso e descompressão, bancadas 

de trabalho, cadeiras, alimentação e bebidas.  

Queremos transformar o local em um ambiente criativo, divertido, colabora

Assim, é importante que participantes comuniquem quaisquer incidentes e incômodos ocorridos 

Incidentes e transgressões considerados passíveis de atenção deverão ser resolvidos com 

parcimônia e de forma soberana pela equipe de organização, inclusive, condicionando à exclusão do 

indivíduo ou das equipes, da maratona.  

se compromete a manter o sigilo de qualquer informação recebida 

s Faculdades IDAAM para fins 

lícitos, da forma que melhor lhe convier, inclusive para informar participantes a respeito de outros 

lgação de nomes, descrição e mini-biografia, para fins de 

Os participantes autorizam o uso de imagens e vídeos coletados durante a maratona, para fins 

 

acesso a rede WI-FI, sendo este um 

A comissão organizadora determinará oportunamente a melhor forma de individualizar cada 

Quaisquer normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente 

O local terá à disposição dos participantes espaços para descanso e descompressão, bancadas 

Queremos transformar o local em um ambiente criativo, divertido, colaborativo e inovador. 

Assim, é importante que participantes comuniquem quaisquer incidentes e incômodos ocorridos 

Incidentes e transgressões considerados passíveis de atenção deverão ser resolvidos com 

uipe de organização, inclusive, condicionando à exclusão do 



 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL

As soluções criadas devem ser inéditas e a responsabilidade legal será dos times, assim como 

direitos e deveres da propriedade int

direitos em órgãos competentes, resguardada a prioridade da

licença da solução.  

As Faculdades IDAAM t

licença. As equipes poderão negociar o produto livremente, resguardados os direitos da

IDAAM.  

Após este prazo as equipes são livres para negociarem a continuação da construção do 

protótipo com empresas, investidores e afins.

Caso a equipe opte por negociar a continuação prevista no item acima, 

não se responsabilizaráe nem ser

riscos.  

 

DIREITOS DE TERCEIROS 

Os participantes deverão respeitar dir

de propriedade intelectual. A recomendação é a utilização de licenças livres na construção de seus 

protótipos (common rights). 

Eventuais transgressões serão de responsabilidade exclusiva do parti

copiarem, de forma ilegítima, soluções protegidas por propriedade intelectual.

As Faculdades IDAAM

concretos de qualquer descumprimento praticado pelos participant

forma de intervenção.  

Ao se inscrever, os participantes concordam que qualquer funcionalidade dos respectivos 

projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos durante a participação no 

ofendam, transgridam ou violem quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

autoral, intelectual, nem tampouco s

 

PREMIAÇÃO 

As notas finais serão compostas da média das notas atribuídas pelos jurados, pontuação extra 

pela avaliação popular.  

No dia 05 de outubro 2019 (

de premiação. No mínimo, 02 (

Todos os prêmios oferecidos aos integrantes da equipe vencedora são p

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

As soluções criadas devem ser inéditas e a responsabilidade legal será dos times, assim como 

direitos e deveres da propriedade intelectual, inclusive eventual registro para a proteção dos seus 

direitos em órgãos competentes, resguardada a prioridade das Faculdades IDAAM

As Faculdades IDAAM tem o prazo de 09 meses para manifestar a intenção na aq

licença. As equipes poderão negociar o produto livremente, resguardados os direitos da

e prazo as equipes são livres para negociarem a continuação da construção do 

protótipo com empresas, investidores e afins. 

a equipe opte por negociar a continuação prevista no item acima, 

e nem será solidária a qualquer transação inocorrente, bem como seus custos e 

Os participantes deverão respeitar direitos de terceiros, em especial direitos autorais e direitos 

de propriedade intelectual. A recomendação é a utilização de licenças livres na construção de seus 

Eventuais transgressões serão de responsabilidade exclusiva do participante ou das equipes que 

copiarem, de forma ilegítima, soluções protegidas por propriedade intelectual. 

Faculdades IDAAM se reservam ao direito de regresso e/ou, quando aplicável a casos 

concretos de qualquer descumprimento praticado pelos participantes, de denunciação à lei ou outra 

Ao se inscrever, os participantes concordam que qualquer funcionalidade dos respectivos 

projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos durante a participação no 

ofendam, transgridam ou violem quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

autoral, intelectual, nem tampouco sejam de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

As notas finais serão compostas da média das notas atribuídas pelos jurados, pontuação extra 

2019 (sábado), de acordo com a programação, será realizada a cerimônia 

(dois) participantes de cada equipe deverão estar presente

Todos os prêmios oferecidos aos integrantes da equipe vencedora são p

As soluções criadas devem ser inéditas e a responsabilidade legal será dos times, assim como 

electual, inclusive eventual registro para a proteção dos seus 

s Faculdades IDAAM na aquisição e/ou 

em o prazo de 09 meses para manifestar a intenção na aquisição e ou 

licença. As equipes poderão negociar o produto livremente, resguardados os direitos das Faculdades 

e prazo as equipes são livres para negociarem a continuação da construção do 

a equipe opte por negociar a continuação prevista no item acima, as Faculdades IDAAM 

solidária a qualquer transação inocorrente, bem como seus custos e 

eitos de terceiros, em especial direitos autorais e direitos 

de propriedade intelectual. A recomendação é a utilização de licenças livres na construção de seus 

cipante ou das equipes que 

 

ao direito de regresso e/ou, quando aplicável a casos 

es, de denunciação à lei ou outra 

Ao se inscrever, os participantes concordam que qualquer funcionalidade dos respectivos 

projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos durante a participação no GoHackIDAAM não 

ofendam, transgridam ou violem quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

de qualquer forma ilegais ou ilícitos.  

As notas finais serão compostas da média das notas atribuídas pelos jurados, pontuação extra 

), de acordo com a programação, será realizada a cerimônia 

es de cada equipe deverão estar presentes na cerimônia. 

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



 

 

Ao final do GoHack

seguintespremiações:  

1º lugar: R$ 4.000,00 

2º lugar: R$ 2.000,00 

3º lugar: R$ 1.000,00 

Importante: os prêmios serão entregues até 3 dias úteis após o Hackathon.

 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 A responsabilidade dos parceiros é limitada à marat

regulamento.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

decididas de forma soberana e irrecorrível pela 

 

 

GoHackIDAAM, as três primeiras equipes colocados receberão as 

Importante: os prêmios serão entregues até 3 dias úteis após o Hackathon.

RESPONSABILIDADE LIMITADA  

A responsabilidade dos parceiros é limitada à maratona nas formas elucidadas neste 

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

decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão organizadora. 

Comissão Organizadora 

Faculdades IDAAM 

colocados receberão as 

Importante: os prêmios serão entregues até 3 dias úteis após o Hackathon. 

ona nas formas elucidadas neste 

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

 


