
 

 

Regulamento para o Hackathon 

 

1. Introdução 

 

Este regulamento define a motivação, enunciado e regras para o hackathon 

promovido pela Fundação Vanzolini, sem prejuízo de disposições complementares 

constantes no material da plataforma de comunicação utilizada durante o evento. 

As regras para o hackathon estão à disposição dos candidatos e futuros participantes 

para entendimento e direcionamento de toda realização do evento. Portanto, os 

candidatos/participantes, no ato de seu cadastro e inscrição declaram que leram, 

compreenderam e concordaram integralmente com todas as suas disposições, 

declarando que aceitam todos os termos deste regulamento. 

 

2. Código de Conduta e Propriedade 

Intelectual 
 

Pedimos a todos os participantes que estejam em conformidade com as boas práticas 

internacionais presentes no Hack Code of Conduct: https://hackcodeofconduct.org/ 

 

Todos os participantes do hackathon são obrigados a concordar com o seguinte 

Código de Conduta uma vez que decidam participar do Hackathon Processo de 

Software: um Desafio. 

 

Os organizadores aplicarão esse código durante o evento. Esperamos que a 

cooperação de todos os participantes ajude a garantir um ambiente seguro para todos.  

 

https://hackcodeofconduct.org/


 

 

Relate quaisquer incidentes ou preocupações à equipe do evento preenchendo o 

formulário https://forms.gle/9ZzvZTakYLzJCHi49. 

 

2.1 Código de Conduta 

 

Esperamos que todos os participantes, patrocinadores, parceiros, voluntários e 

funcionários nos ajudem a tornar o hackathon um lugar que acolha e respeite todos 

os participantes, independentemente de raça, sexo, idade, orientação sexual, 

deficiência, aparência física, origem nacional, etnia ou religiosa. Assim reforçamos 

que não iremos tolerar nenhuma forma de assédio em nossos eventos.  

 

O que pode ser considerado como assédio: 

 

● Comentários verbais ofensivos relacionados ao gênero; 

● Identidade de gênero e expressão;  

● Faixa etária; 

● Orientação sexual; 

● Deficiência; 

● Aparência física; 

● Tamanho corporal; 

● Cor de pele; etnia; 

● Religião e escolhas de tecnologias; 

● Imagens sexuais em espaços públicos; 

● Intimidação deliberada; 

● Perseguição; 

● Nacionalidade; 

● Stalking; 

● Fotografias ou filmagens constrangedoras; 

● Fotografia ou gravação de áudio / vídeo sem consentimento; 

● Interrupção contínua das apresentações ou outros eventos; 

● Contato físico ou virtual inadequado e atenção sexual indesejada; 

https://forms.gle/9ZzvZTakYLzJCHi49


 

 

● Linguagem e imagens excessivamente sexuais não são apropriadas em 

nenhum momento do hackathon, incluindo palestras, workshops, 

comemorações, mídias sociais e outras mídias online; 

● Não infligir artigos da Lei Geral de Proteção de Dados de Pessoais (LGPD - 

Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 alterada pela Lei nº 13.853, de 2019). 

 

Não aceitamos tópicos ofensivos como forma de humor, nem tópicos que fujam ao 

escopo do grupo como, por exemplo, política.  

 

Nenhum conteúdo de cunho comercial ou de captação de dados para disponibilização 

de gratuidades poderá ser postado. 

 

Se alguma das pessoas participantes realizar um ou mais dos comportamentos listados 

acima, deve-se interrompê-lo imediatamente assim que solicitado.  

 

Caso alguém se envolva em algum episódio de perseguição, assédio ou discriminação, 

cabe aos organizadores tomar todas as medidas necessárias para solucionar o problema 

de acordo com o critério que aderirem. 

 

Tais medidas vão desde uma advertência verbal até a expulsão de quem infringir as 

regras.  

 

Caso você sofra de perseguição, assédio ou discriminação, presencie alguém sendo 

vítima em alguma dessas situações ou tenha alguma dúvida geral, entre em contato com 

um membro da equipe do evento imediatamente preenchendo o formulário 

https://forms.gle/9ZzvZTakYLzJCHi49. 

 

Nessas ocasiões, lembre-se de não tomar nenhuma atitude por conta própria e denuncie 

a situação de forma discreta. Assim, poderemos manter a segurança, a ordem e o sigilo. 

 

A organização do evento estará disposta a auxiliar as pessoas participantes, assim como 

garantir as devidas aplicações da lei. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1
https://forms.gle/9ZzvZTakYLzJCHi49


 

 

Nós valorizamos a sua participação e queremos que aproveite o máximo. Faremos o 

possível para que você se sinta à vontade, em segurança e, acima de tudo, respeitado. 

 

Esperamos que todos os participantes, palestrantes, patrocinadores e voluntários 

sigam o Código de Conduta durante o hackathon. 

 

Patrocinadores, parceiros, voluntários, soluções e projetos criados em nossos 

hackathons estão igualmente sujeitos à política anti-assédio e o atendimento à 

LGPD.  

  

Agradecemos aos participantes por sua ajuda em manter o evento acolhedor, 

respeitoso e amigável com todos os participantes. 

 

2.2 Política de Propriedade Intelectual 

2.2.1 Direitos de propriedade intelectual 

 

Qualquer submissão ao hackathon continua sendo de propriedade intelectual do 

indivíduo ou do time que o desenvolveu. 

 

Os projetos premiados deverão ter seu código-fonte compartilhado com a 

comunidade de código aberto (open source) para fomentar e promover a inovação 

no processo de engenharia de software. 

 

2.2.2 Proteção da propriedade intelectual 

 

Ao participar do hackathon ou aceitar qualquer prêmio, os participantes representam 

e garantem o seguinte:  



 

 

 

a) O participante não enviará conteúdo protegido por direitos autorais, 

protegido por segredo comercial ou sujeito a direitos de propriedade 

intelectual de terceiros ou outros direitos de propriedade, incluindo 

privacidade e direitos de publicidade, a menos que o participante seja o 

proprietário de tais direitos ou tenha permissão do legítimo proprietário para 

publicar o conteúdo e conceder ao hackathon todos os direitos aqui 

concedidos; 

  

b) O participante não publicará falsidades ou declarações falsas que possam 

danificar o hackathon, seus patrocinadores ou terceiros; 

 

c) O participante não enviará conteúdo que seja ilegal, obsceno, difamatório, 

ameaçador, pornográfico, ofensivo, odioso, racial ou étnico ofensivo, que 

incentive atividades criminosas, que dê origem a responsabilidade civil ou que 

é inapropriado ou destrutivo à imagem ou à boa vontade da marca dos hackers 

ou patrocinadores; 

 

d) O participante não publicará anúncios ou solicitações de negócios; 

 

e) O participante não será obrigado a pagar qualquer compensação ou permitir 

a participação de terceiros em relação ao uso, reprodução, modificação, 

publicação, exibição ou outra exploração de qualquer conteúdo que o 

participante enviar; e 

 

f) O conteúdo enviado pelo participante não pode conter qualquer tipo de 

vírus, outros dispositivos desativadores ou código nocivo. 

 



 

 

Ao participar do hackathon, o participante concede ao hackathon e seus 

patrocinadores direito e licença irrevogável, não exclusivo, com o direito de discutir, 

divulgar, comercializar e exibir o conteúdo derivado ou relacionado ao hackathon 

("Conteúdo de Marketing") e distribuir e usar esse Conteúdo de Marketing para fins 

promocionais e de marketing. O participante entende que ele ou ela não receberá 

nenhum tipo de pagamento, mantendo os devidos créditos pelo uso da sua imagem 

no hackathon. 

 

2.3 Direitos autorais 

 

O participante declara e garante que é o único autor e proprietário dos direitos 

autorais do envio, e que o envio é o trabalho original dos participantes do time. 

 

Se o envio for um trabalho baseado em um aplicativo existente, o participante 

garante: 

 

a) Que ele ou ela adquiriu direitos suficientes para usar e autorizar terceiros a 

usar o envio conforme especificado na seção "Direitos de propriedade 

intelectual" das Regras, 

b) Que o envio não viola direitos autorais ou quaisquer outros direitos de 

terceiros de que o participante tenha conhecimento e  

c) Que o envio está livre de malware. 

3. Motivação 
 

A qualidade dos produtos de software ainda deixa a desejar: muitos são os casos de 

produtos de software que são colocados em produção com defeito, mesmo 



 

 

provenientes de empresas renomadas. Isso pode causar insatisfação e frustração para 

o usuário, desmotivando-o a manter seu contrato com a empresa desenvolvedora. 

E ainda há casos em que, ao disponibilizar o produto de software para uma empresa, 

o usuário indica que alguma funcionalidade não foi implementada ou não segue as 

regras de seu negócio. Para manter o cliente, a equipe desenvolvedora pode incluir 

ou realizar a manutenção do software. Porém isso encarece o projeto e o custo acaba 

ficando por conta da empresa que fornece o software. 

Como esse cenário ainda é real, isto significa que ainda não temos a cultura da 

qualidade, a cultura de produzir software com cuidado suficiente como são os 

produtos manufaturados. 

A partir das palestras que ocorrem durante o hackathon, reflita sobre as questões: 

- Como podemos apoiar o processo de desenvolvimento de software em 

pequenas empresas sem tornar inviável a adequada geração de documentação, 

gerência do processo e realização de testes? 

- Como podemos auxiliar as pequenas empresas ou os pequenos grupos de 

desenvolvedores de software a implantarem um processo que impacte no seu 

sucesso durante a certificação segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 29110-

4-1? 

 

4. Objetivos 
 

Objetivo Geral 

- Fomentar a qualidade no processo de desenvolvimento de software.   

 

Objetivos Específicos 

- Motivar formação de uma comunidade que aprimore ferramentas para a 

Norma ABNT NBR ISO/IEC 29110-4-1; 

- Desenvolver um protótipo de sistema computacional que apoie o 

planejamento do projeto incluindo controle de tarefas e especificação de 

requisitos de software. 



 

 

 

5. Desafio 
 

A empresa que deseja se certificar na Norma ABNT NBR ISO/IEC 29110-4-1 

precisa ter o registro de muitas atividades e artefatos tais como gerenciamento de 

requisitos, tarefas do projeto, atividades, análise de risco, análise de viabilidade, 

entre outros. 

 

O desafio é desenvolver uma ferramenta de software para atender os requisitos da 

Norma.  

 

Os requisitos desta ferramenta bem como seus detalhes técnicos serão apresentados 

no momento do evento. 

 

Durante a Hackathon, o desafio de software a ser desenvolvido será detalhado com 

a disponibilidade de detalhes técnicos tais como diagrama de classes e modelo de 

dados. 

 

6. Local 
 

O Hackathon será realizado remotamente com o apoio de ferramentas 

computacionais, como o Discord, que possibilita reunir os participantes e  manter a 

comunicação entre participantes e organização. 

 

7. Premiação 
 

Cada membro da equipe desenvolvedora dos sistemas que forem classificados em 

primeira e segunda colocação receberão como prêmio: 

1ª colocação - Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa 



 

 

2ª colocação - Camera Inspeção Sonda Endoscópica Android  

8. Cronograma 
 

Etapa Data 

Inscrições Abertas até o dia 19/11/2021 ou 

atingir o limite de 50 pessoas 

Formação de equipes e liberação dos canais 

oficiais de comunicação e informação 
25/10/2021 até 20/11/2021 

Not Teaching Software Engineering Standards to 

Future Software Engineers — Malpractice? 

O Prof Claude Laporte da escola de engenharia ETS 
de Montreal é o editor da Norma ISO/IEC 29110 e 
dará a palestra discorrendo sobre os problemas 
decorrentes da falta de adoção de práticas de 
engenharia de software. 

12/11/2021 

19h30 às 20h30 

Palestra Experiencia de la Implementación de 

ISO/IEC 29110 en Perú 

O  Prof Abraham Eliseo DÁvila da PUC Peru 
desenvolveu diversas experiências com pequenas 
empresas de software aplicando técnicas de 
melhoria de processo utilizando como referência a 
Norma ISO/IEC 29110 e obteve resultados 
interessantes que serão relatados nesta palestra. 

12/11/2021 

20h30 às 21h30 

Abertura do Hackathon com palestras sobre 

qualidade de software com a seguinte 

programação: 

Aspectos de qualidade de software 

26/11/2021 

19h30 à 21h30 



 

 

O Prof Marcelo Pessoa da engenharia de produção 

da Poli USP discorre sobre os problemas 

decorrentes da pressa para entregar produtos de 

software, a má qualidade decorrente da falta de 

boas práticas. 

A Norma 29110 para pequenas organizações de 

software 

Sarah Kohan, da área de certificação da Fundação 

Vanzolini, apresenta a Norma 29110 como uma 

boa solução para pequenas empresas melhorarem 

a qualidade de seus produtos de software 

Benefícios obtidos com a implantação da Norma 

29110 

Renan Mitsuo Oka relata quais foram os benefícios 
obtidos em sua empresa com a implantação da 
Norma ABNT NBR ISO/IEC 29110-4-1 

Implementação 27/11/2021 e 28/11/2021 até 

23h59 

 

Sessões de mentoria por formulário 27/11/2021 a partir 15h00 e 

28/11/2021 até 17h00 

Sessão de mentoria remota 28/11/2021 

10h00 a 13h00 

Submissão de Projetos 28/11/2021 das 20h00 até 

23h59 

Período de Avaliação dos Projetos 29/11/2021 até 12/12/2021 

LIVE de Divulgação do Resultado 13/12/2021 às 21h00 

 


