
  

 

 

 
 

EDITAL DE REGULAMENTO - HACKATHON da INDUMÓVEIS 

 
Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa/Tecnika 

Engenharia Especializada/Indumóveis 2019/SEBRAE RS 
 
 
1. Do Evento 

1.1. O HACKATHON da INDUMÓVEIS é um desafio, realizado na 
forma de maratona, voltado para pessoas, físicas ou jurídicas, que possuam 
envolvimento com a construção civil, em especial, acadêmicos de cursos de 
engenharia civil e de produção, arquitetura, administração, empreendedores, 
designers e pessoas criativas, que tenham como objetivo desenvolver soluções que 
tragam benefícios na área da construção civil. 

1.2. O objetivo do HACKATHON da INDUMÓVEIS é desenvolver 
soluções criativas para problemáticas reais do setor da construção civil. O tema 
específico será divulgado na abertura do evento, bem como todos os critérios de 
avaliação pela Comissão Julgadora. 

1.3. A organização do HACKATHON da INDUMÓVEIS será realizada 
pela Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa, Tecnika Engenharia Especializada, 
Indumóveis 2019 e SEBRAE RS. 
 
 

2. Data e Local 
2.1. O HACKATHON da INDUMÓVEIS ocorrerá nos dias 21 e 22 de 

junho de 2019. Será realizado no Auditório do Centro Administrativo do Parque de 
Exposições de Santa Rosa/RS (Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, 
Acesso Henrique Gassen, Bairro Glória). 

2.2. Cronograma 

21/06/2019 

14h - Abertura, credenciamento e formação das equipes; 
15h - Apresentação do desafio; 
16h à 22h - Mentoria e oficinas; 
22h - Encerramento do dia; 
22/06/2019 

09h - Abertura do dia; 
15h - Oficina de Pitch; 
17h - Apresentação das Soluções; 
18h - Premiação e Encerramento. 

2.3. A organização do Evento não arcará com as despesas de 
transporte dos participantes até o local do Evento. 
 

 

 

 



  

 

 

3. Inscrições 

3.1. A inscrição do evento é gratuita e não dá acesso ao Parque de 
Exposições da INDUMÓVEIS. O acesso se dará pela entrada do Centro 
Administrativo. 

3.2. Todos os participantes devem se inscrever antecipadamente 
para participar do HACKATHON da INDUMÓVEIS. 

3.3. O número de vagas é limitada a 80 (oitenta) participantes 
individuais, conforme ordem de inscrição e disponibilidade das vagas.  

3.4. As inscrições devem ser realizadas pelo site: 
https://www.indumoveisinternacional.com.br/, encerrando-se no dia 09/06/2019 às 
23h59min ou assim que as vagas forem totalmente preenchidas. 

3.5. Será obrigatória a apresentação de documento de identificação 
com foto. 

3.5.1. Nos casos em que os participantes não integrem equipe de 
empresa já formalmente constituída,  poderão estes pré estabelecer suas equipes 
antes do evento ou formá-las no início das atividades,. 

3.5.2. Menores de 18 anos não poderão participar do Evento. 
 

4. Participação no Evento 

4.1. Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos 
(no mínimo, um laptop com conexão wireless) para realização das atividades do 
HACKATHON da INDUMÓVEIS. A responsabilidade pelo transporte e segurança de 
tais equipamentos, bem como a utilização dos mesmos durante todo evento fica por 
conta de cada participante. Quaisquer normas de segurança ou de identificação de 
equipamentos deverão ser estritamente seguidas pelos participantes. 

4.2. Os grupos de trabalho serão organizados de acordo com o 
cronograma indicado no item 2, e a equipe deve ter preferencialmente até 04 (quatro) 
integrantes, sendo que a exceção à isso será analisada pela comissão organizadora.  

4.3. Toda a infraestrutura necessária para os participantes, tal como 
rede elétrica, acesso à internet, será disponibilizada pelos organizadores do evento. 

4.4. Será permitida a utilização de dados externos, obtidos a partir da 
internet e/ou em redes sociais, desde que estes sejam legais ou não violem direitos 
de terceiros. 

4.5. Para melhor aproveitamento do desafio, sugerimos que a equipe 
seja formada por pelo menos um programador, um designer e uma pessoa do setor 
da construção civil. 
 

5. Apresentação dos Projetos 

5.1. Os grupos participantes deverão, ao final do Evento, preparar 
uma apresentação para a banca avaliadora, a serem informados oportunamente, 
sobre o que foi criado durante o período de imersão, ou seja, deverão apresentar o 
resultado do desenvolvimento do projeto proposto, em qualquer formato que seja 
viável para uma avaliação efetiva, podendo utilizar de todos os meios disponíveis para 
a apresentação. 
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5.2. O desenvolvimento e apresentação dos projetos deverão 
respeitar o cronograma indicado no item 2. 

5.3. A organização do evento será responsável pela definição da 
ordem das apresentações dos projetos para a comissão julgadora. 

5.4. Cada participante ou grupo apresentará seu projeto com uma 
duração máxima de 6 (seis) minutos e terá direito a até 10 (dez) minutos para 
perguntas da comissão julgadora. 

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

5.5. Na apresentação dos projetos deve estar contemplado 
minimamente: inovação, criatividade, originalidade, solução do problema, projeção de 
implementação da solução e de investimento. 

5.6. Os critérios de avaliação serão divulgados na abertura do evento. 
 

6. Direitos de Propriedade Intelectual 
6.1. O projeto desenvolvido pela equipe é de propriedade intelectual 

de todos os participantes da mesma, em conformidade à legislação vigente. 
6.2. Em havendo interesse na contratação de solução desenvolvida, 

a Tecknica Engenharia Especializada contatará a equipe participante e poderá, a seu 
critério, realizar contratação, em conformidade a política comercial da empresa. 

6.3. Os participantes, durante o Evento deverão respeitar direitos de 
terceiros, em especial direitos autorais e direitos de propriedade intelectual. Os 
participantes serão responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros.  

6.4. O HACKATHON da INDUMÓVEIS se reserva o direito de 
regresso ou, quando aplicável, de denunciação à lei (ou outra forma de intervenção 
de terceiro aplicado ao caso concreto) em razão de questionamentos que o 
HACKATHON da INDUMÓVEIS venha a sofrer por descumprimento do presente item 
por parte dos participantes. 
 
 

7. Resultado Final 
7.1. O resultado será anunciado no dia do evento, após o julgamento 

pela Comissão Julgadora e serão posteriormente publicados no site 
www.adsantarosa.org.br/ e redes sociais dos promotores.  
 

8. Da Premiação 

8.1. A equipe que se classificar em 1º Lugar, irá receber: 
R$ 8.000,00 em dinheiro; 

 

9. Uso de Imagem e de voz 

9.1. A Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa está autorizada a 
utilizar nome, imagem e voz decorrentes da participação nas filmagens para a 
produção dos filmes institucionais da ‘HACKATHON da INDUMÓVEIS’, doravante 
citado simplesmente como VÍDEO. 
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10. Política de rede e segurança 

10.1. Os participantes terão acesso gratuito à internet durante o 
Evento, bem como recursos de rede. A equipe do HACKATHON da INDUMÓVEIS 
disponibilizará oportunamente instruções para o acesso à rede, durante o Evento. 

10.2. A rede será continuamente monitorada durante a realização do 
Evento, por motivos de segurança, pelo que o participante deverá utilizar os recursos 
disponíveis única e exclusivamente para finalidades do Evento. 

10.3. Utilização diversa do ora previsto deverá ser previamente 
autorizada pela equipe do Evento, não sendo tolerada qualquer utilização desvirtuada 
ou considerada ilícita pelos participantes, cabendo discricionariamente à equipe do 
Evento o julgamento e providências referentes a cada caso, de forma absolutamente 
soberana e irrecorrível. 

10.4 Os participantes não poderão usar os serviços para violar a 
segurança ou a integridade de qualquer rede, computador ou sistema de 
comunicação, aplicativo de software ou dispositivo de rede. As atividades proibidas 
incluem, mas não estão restritas a: acesso não autorizado, intercepção, falsificação 
de origem, negação de serviço (DOS) e interferência internacional. 
 
 

11. Das Disposições Finais 

11.1. Os participantes cedem gratuitamente à Agência de 
Desenvolvimento de Santa Rosa, por prazo indeterminado, sem exclusividade, o 
direito ao uso de sua imagem, texto e/ou voz em qualquer tipo de material. Como 
contrapartida a Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa, 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. 

11.2. Mediante o preenchimento do formulário de inscrição prévia 
eletrônica no HACKATHON da INDUMÓVEIS e com o acesso ao evento no início das 
atividades, os participantes confirmam terem conhecimento do edital e suas regras, 
bem como concordam com o edital publicado. 

11.3. A equipe do HACKATHON da INDUMÓVEIS quer proporcionar 
o ambiente mais criativo, divertido e inovador possível, mas para isso é extremamente 
importante que cada um haja com o máximo de respeito e civilidade. Por isso, é 
importante que o participante observe atentamente todas as instruções informadas 
pela equipe antes e durante o desenrolar do Evento, sempre de forma imediata.  

11.4. A inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato 
cancelamento da inscrição do participante, seja antes, seja durante o Evento, sem 
possibilidade de nova inscrição.  

11.5. É absolutamente proibido o uso de cigarros e produtos 
congêneres, bem como, por razões óbvias, a utilização indevida de quaisquer drogas 
ou medicamentos. Deve ser ressaltado que, durante o Evento, qualquer atividade 
constatada que seja considerada suspeita deverá ser imediatamente informada a 
qualquer dos membros da equipe do Evento e/ou ao pessoal designado para 
segurança.  

 
 
 



  

 
 

11.6. Eventuais incidentes ocorridos durante o Evento, envolvendo 
qualquer ação relativa 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 do HACKATHON da INDUMÓVEIS. 

11.7. A responsabilidade do HACKATHON da INDUMÓVEIS é 
limitada à organização e execução do Evento, na forma definida neste Edital. O 
HACKATHON da INDUMÓVEIS não será responsável por quaisquer prejuízos e 
danos sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados direta e 
culposamente pelo HACKATHON da INDUMÓVEIS. Por esta razão, o HACKATHON 
da INDUMÓVEIS recomenda fortemente, por razões de segurança, que os 
participantes não deixem a área destinada ao Evento. 

11.8. A equipe do Evento não está habilitada a intervir, nem será 
responsabilizada, por quaisquer fatos que ocorram fora do espaço designado ao 
Evento e/ou que não guardem relação com o mesmo. 

11.9. O HACKATHON da INDUMÓVEIS, ainda, não será 
responsabilizado por eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda que previsíveis, 
apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas hipóteses de caso 
fortuito ou força maior. O HACKATHON da INDUMÓVEIS também não será 
responsabilizado nas hipóteses em que outros agentes tenham contribuído com culpa 
ou dolo, incluindo a própria vítima, e nas hipóteses em que, ainda que tenha o 
HACKATHON da INDUMÓVEIS agido dentro do razoavelmente exigido, por fatores 
externos e/ou independentes, o dano ou prejuízo não tenha sido ou não pôde ser 
evitado. 

11.10. O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por 
qualquer razão, a critério da Comissão Organizadora, quando verificada a 
impossibilidade da continuidade do evento. 

11.11. Nenhuma das disposições deste regulamento gera qualquer 
direito líquido e certo ou qualquer expectativa de direito a qualquer participante com 
referência a qualquer objeto. 

11.12. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital 
serão resolvidas e esclarecidas exclusivamente pelos organizadores do evento. 
 

Santa Rosa/RS, 20 de maio de 2019. 
 

Marcos Paulo Scherer 

Presidente da Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa 

 


