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REGULAMENTO 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO 
TRABALHADOR DA INDÚSTRIA 

 

A competição 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

INDÚSTRIA é organizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) no Paraná, em parceria com o 

Centro Internacional de Inovação (C2i) do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(Fiep). 

Esse evento tem por objetivo incentivar os novos talentos criativos e empreendedores da 

cultura digital, estimulando o desenvolvimento de soluções para problemas e desafios que 

permitem a colaboração para a captação de ideias que possam se transformar em novos negócios 

para o Sesi no Paraná. Será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017, nas dependências 

do Campus da Indústria (Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba - PR). No dia 

24, haverá a realização do workshop de ferramentas do Hackathon, das 18h30 às 22h00; 

no dia 25, ocorre o início do Hackathon, a partir das 10h00, transcorrendo até as 17h00 do dia 

26.  

1. DA HABILITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO: 

1.1 A participação está aberta aos estudantes e profissionais. As equipes deverão ser 

compostas com o total de 5 (cinco) integrantes. 

1.2 Cada equipe deverá conter os seguintes perfis: 

 01 programador web ou mobile; 

 01 designer (web designer, produto, gráfico, moda, etc.); 

 01 pessoa de ciências sociais aplicadas (administração, economia, ciência contábeis, 

etc.) ou humanas (comunicação, ciências sociais, marketing, publicidade, propaganda, etc.); 

 01 profissional da área de saúde (médico do trabalho, nutricionista, fisioterapeuta, 

educador físico, etc.) ou segurança do trabalho (engenheiro de segurança do trabalho, 

técnico em segurança do trabalho, etc.); 

 01 participante de qualquer área de conhecimento que possa agregar à equipe no 

decorrer do desafio. 
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1.3 A idade mínima para participação é de 18 anos até a data da inscrição. 

1.4 Não poderão participar do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO 

TRABALHADOR DA INDÚSTRIA colaboradores, prestadores de serviço, estagiários, membros de 

comissões, conselheiros e membros da diretoria ou quaisquer profissionais que mantenham 

vínculos de trabalho com o Sistema Fiep ou com os apoiadores do evento, bem como 

seus dependentes diretos: filhos e cônjuges. 

 

2. DAS EQUIPES: 

2.1 Os competidores das equipes deverão ter disponibilidade para participar do evento nos dias 

25 e 26 de março de 2017. O workshop a ser realizado no dia 24 de março de 2017 será opcional 

para os participantes. 

2.2 Os participantes sem grupo terão suas equipes formadas pela organização do evento na 

manhã do dia 25 de março de 2017 (sábado).  

3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir de 20 de fevereiro de 2017 até o dia 25 

de março de 2017, às 08h30. 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas por meio do site: www.sesipr.com.br/hackathon  

3.3 As inscrições deverão ser feitas individualmente e serão limitadas a 60 participantes. 

3.4 As equipes serão formadas por ordem de inscrição e perfil descrito no item 1.2. 

3.5 A organização poderá remanejar as equipes para respeitar a multidisciplinaridade. 

3.6 O número excedente de inscritos ficará em lista de espera, e poderá ser chamado em caso de 

desistências. 

3.7 A realização da inscrição implica a prévia e integral aceitação de todos os termos do presente 

regulamento. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO: 

http://www.sesipr.com.br/hackathon
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4.1 A organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

INDÚSTRIA vai disponibilizar durante o evento os seguintes equipamentos e materiais: 

 01 laptop por equipe; 

 01 kit arduino por equipe; 

 01 laboratório de impressão 3D, com 02 impressoras e um especialista. 

 
4.2 O uso dos equipamentos não é obrigatório para a entrega dos protótipos. 

4.3 As equipes poderão trazer seus próprios equipamentos e materiais de apoio, caso julguem 

necessário. A organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

INDÚSTRIA não se responsabiliza por eventuais danos aos equipamentos pessoais ou materiais. 

4.4 Regras para o uso das impressoras 3D durante o evento: 

 O produto precisa estar desenhado em 3D e salvo na extensão .STL; 

 O tamanho máximo para impressão é de 10 cm de altura x 15 cm de largura x 15 cm de 

comprimento; 

 O tempo estimado para impressão 3D de cada peça tem que ser em torno de 1 a 2 horas, 

dependendo da demanda; 

 Será respeitada uma fila de impressão; 

 Cada equipe poderá imprimir no máximo uma peça. Caso a impressora esteja ociosa 

durante a competição, pode ser feita mais de uma peça por equipe; 

 Os horários de uso da impressora serão do início da competição até as 18h00 do dia 25, 

e das 9h00 até a finalização da competição no dia 26 de março de 2017. 

4.5 Cada equipe deverá apresentar apenas um projeto ao final do 1° HACKATHON HEALTH 

TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA, no dia 26 de março de 2017, às 

14h00. Este projeto deverá ser composto por: 

 01 protótipo funcional (pode ser mobile, Iot, web, Saas); 

 01 apresentação; 

 01 pitch. 
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4.6 Os projetos deverão ser realizados ao longo da duração do Hackathon, respeitando o 

horário limite das 10h00 do dia 25 de março de 2017 às 14h00 do dia 26 de março de 2017, 

para que haja posterior avaliação dos projetos. 

4.7 Todos os projetos e códigos desenvolvidos durante o Hackathon estarão sujeitos às 

políticas de propriedade intelectual do Sistema Fiep. Dessa forma, todos os participantes do 

Hackathon deverão assinar antes da competição o Termo de Anuência (ANEXO A), para 

ciência quanto à titularidade dos direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito do 

evento. 

4.8 O participante não poderá, em hipótese alguma, desenvolver o projeto sozinho. 

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos em equipes de 05 pessoas e com perfil 

descrito no item 1.2. 

4.9 O participante inscrito que não comparecer ao local designado para o 

desenvolvimento das atividades do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO 

TRABALHADOR DA INDÚSTRIA será desclassificado. 

4.10 Nos dias 25 e 26 de março de 2017, haverá mentoria composta por especialistas em: 

 Programação e arduino: 24 mentores;  

 Modelagem de negócio/design: 24 mentores;  

 Negócios do Sesi no Paraná – Segurança e Saúde no Trabalho: 25 mentores. 

 

5. DO TEMA DOS PROJETOS PARTICIPANTES: 

5.1 O tema central da edição do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO 

TRABALHADOR DA INDÚSTRIA será divulgado no site, nas redes sociais e na plataforma 

HackDash a partir do dia 24 de março de 2017, às 18h00. 

5.2 Não serão aceitos projetos de cunho político-partidário, de caráter ofensivo, com conteúdo 

sexual explícito, que violem a privacidade e a segurança do usuário final, de outros 

participantes da competição, de membros do Sesi no Paraná, bem como do Sistema Fiep ou de 

empresas parceiras na realização do evento. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

6.1 Os projetos terão como premissa ter aplicabilidade para o Sesi no Paraná. 

6.2 Os projetos concluídos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, levando-se em conta 

criatividade, originalidade, utilidade prática e possibilidade de implementação, conforme a 

tabela de pontuação no item 7.3. 

6.3 Todas as propostas e entregas intermediárias e finais dos projetos referentes ao 1° 

HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA deverão ser 

registradas no HackDash (https://hackdash.org/).  Os arquivos não registrados no HackDash não 

serão levados em consideração e, consequentemente, não serão avaliados e pontuados. 

6.4 As metas de postagem por equipe no HackDash são: 

 25 de março de 2017, às 17h00: ideia e modelo prévio de negócio, com base em 

template pré-definido; 

 26 de março de 2017, às 10h00: video pitch de 1 (um) minuto do protótipo funcional;  

 26 de março de 2017, às 12h00: arquivo da apresentação do pitch para a banca final, 

com base em template pré-definido; 

 Postagens adicionais não obrigatórias, até 26 de março de 2017, às 12h00. 

6.5 No dia 26 de março de 2017, a partir das 14h00, serão realizadas as bancas dos projetos, 

seguindo as orientações desse regulamento. Todos os grupos terão 10 (dez) minutos para 

apresentar seus projetos perante a Comissão Julgadora. Durante o pitch, cada equipe deverá 

apresentar:  

 O que é o protótipo e como funciona; 

 Inovação ao atender demandas inéditas no mercado; 

 Resultados esperados; 

 Limitações e potenciais implementações de melhoria; 

 Formas de monetização e potencial econômico, caso se volte para um produto 

comercial. 

6.6 Todos os projetos serão avaliados pela Comissão Julgadora. 

https://hackdash.org/
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7. DO JULGAMENTO: 

7.1 A organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

INDÚSTRIA nomeará uma Comissão Julgadora composta por cinco membros; dentre eles, 

poderão fazer parte colaboradores e pessoas indicadas pelo Sesi no Paraná. 

7.2 A organização poderá, a seu exclusivo critério, aumentar o número de membros da 

Comissão Julgadora, caso a complexidade dos projetos realizados assim demande. 

7.3 Os projetos das equipes serão avaliados por meio da tabela de pontuação do Hackathon, 

definida pela organização do evento, sendo distribuídos conforme abaixo: 

 

ETAPA TÉCNICA (Análise da qualidade das entregas) ATÉ 20 PONTOS 

        1) Template conceito da ideia entregue no horário no HackDash 0 ou 5 pontos 

        2) Template apresentação entregue no horário no HackDash 0 ou 5 pontos 

        3) Protótipo apresentado por meio do video pitch entregue no 
horário no HackDash  

0 ou 5 pontos 

        4) Landing page entregue no horário no HackDash 0 ou 5 pontos 

 
  

ETAPA BUSINESS (Template conceito da ideia – HackDash) ATÉ 15 PONTOS 

1) Todos os campos do template de conceito da ideia preenchidos Até 5 pontos 

2) Apresentação clara, objetivo da solução e benefícios em todas as 
entregas  

Até 5 pontos 

3) Escolha viável do protótipo a ser utilizado para demonstração da 
solução 

Até 5 pontos 

 
  

ETAPA PROTÓTIPO (Análise do video pitch) ATÉ 20 PONTOS 

1) Duração de 55 segundos até 1 minuto e 5 segundos 0 ou 5 pontos 
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2) Apresentação clara, objetivo da solução e benefícios do protótipo  Até 5 pontos 

3) Qualidade e sofisticação tecnológica do protótipo (software, 
hardware, case) 

Até 10 pontos 

  

ENCERRAMENTO – PITCH / HACKATHON ATÉ 45 PONTOS 

1) Impacto do pitch Até 5 pontos 

2) Qualidade dos produtos apresentados Até 5 pontos 

3) Viabilidade de implantação Até 5 pontos 

4) Ideia/criatividade Até 5 pontos 

5) Inovação Até 5 pontos 

6) Aplicabilidade para a indústria Até 20 pontos 

 
 
7.4 Os projetos terão pontuação máxima de 100 pontos. 

7.5 A avaliação por critérios tem como objetivo a valoração da ideia, ou seja, a geração de uma 

pontuação para cada projeto, possibilitando comparar as ideias e beneficiando os projetos que 

possuem maior impacto com uma pontuação maior frente àquelas que possuem menor impacto. 

7.6 A Comissão Julgadora definirá os três melhores projetos que receberão uma premiação de 

acordo com a sua colocação.  

7.7 A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo qualquer recurso. 

7.8 Casos excepcionais serão decididos pela Comissão Julgadora em conjunto com a organização 

do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA. 

8.  DA PREMIAÇÃO: 

8.1 As três equipes com as maiores pontuações receberão no dia 26 de março de 2017 os 

seguintes prêmios:  
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Para o 1° lugar  

 Troféu impresso em 3D para cada participante da equipe vencedora; 

 A equipe receberá o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
 

 

Para o 2° lugar 

 Medalha de segundo lugar para cada participante da equipe; 

 A equipe receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Para o 3° lugar 

 Medalha de terceiro lugar para cada participante da equipe; 

 A equipe receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

8.2 Prêmios adicionais poderão ser divulgados pela organização do evento posteriormente.  

8.3 Os prêmios são pessoais e intransferíveis, exclusivos aos membros das equipes vencedoras.  

8.4 Para fins de recebimento do prêmio, cada equipe deverá, sob sua responsabilidade, nomear 

por escrito, e com a assinatura de todos os componentes do grupo, um responsável líder à 

comissão organizadora do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR 

DA INDÚSTRIA para o recebimento do prêmio em dinheiro. No mesmo documento, deverão ser 

informados os dados bancários para o depósito, com a conta onde o prêmio será depositado. 

Essa conta deverá ser própria do titular escolhido pela equipe, sendo vedado o depósito em 

contas de terceiros ou conta salário.  

8.5 O Sesi no Paraná não se responsabiliza pelo rateio ou qualquer outro critério de divisão do 

prêmio entre a equipe vencedora. 

8.6 A equipe classificada em 1º lugar deverá apresentar o seu pitch no evento “Encontro Saúde 

e Produtividade para a Indústria”, a ser realizado pelo Sesi no Paraná, no dia 27 de março de 2017 

(segunda-feira), no período da tarde, no Campus da Indústria. 

9. DA DESCLASSIFICAÇÃO 
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9.1 Os projetos apresentados que não atenderem às exigências e/ou especificações serão 

desclassificados. 

9.2 Será desclassificada a equipe que: 

 Ferir os princípios de fair play; 

 Causar tumulto ou confusão durante o evento; 

 Receber apoio técnico de qualquer pessoa fora do evento; 

 Copiar soluções já existentes; 

 Ausentar-se durante a competição (a equipe deverá manter no mínimo dois 

competidores na área destinada ao Hackathon); 

 Portar ou consumir bebida alcoólica ou entorpecentes durante a competição, nas 

dependências do evento e arredores. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1 As equipes participantes autorizam à organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA 

A SAÚDE DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA e à Comissão Julgadora acesso a todo o projeto e 

código-fonte elaborados durante o evento para fins de avaliação, devendo permanecer em 

posse dos criadores, mas entregues quando solicitados. 

10.2 Todos os participantes autorizam expressamente ao Sesi no Paraná e ao C2i do Sistema 

Fiep a utilização do uso de imagem, som e dados biográficos para materiais de divulgação e 

elaboração de vídeos institucionais. Os participantes autorizam ainda a divulgação dos projetos 

desenvolvidos durante a competição. 

10.3 Casos excepcionais serão resolvidos pela Comissão Julgadora no que se referir à qualidade 

técnica e potencial inovador, e pela organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A 

SAÚDE DO TRABALHADOR DA INDÚSTRIA quanto a questões administrativas. 

10.4 A organização do 1° HACKATHON HEALTH TECH – PARA A SAÚDE DO TRABALHADOR DA 

INDÚSTRIA poderá alterar e atualizar o regulamento a qualquer momento, sem aviso prévio, 

sendo sempre responsabilidade do competidor/equipe manter-se atento a quaisquer 

modificações divulgadas. 
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11. CONTATOS E COMUNICAÇÃO: 

E-mail: incubadora@pr.senai.br 

(41) 3271-7411 

www.sesipr.com.br/hackathon 

 

 

ANEXO A - TERMO DE ANUÊNCIA 

 
 

Pelo presente Termo de Anuência, eu, _____________________________________, brasileiro 

(a), estado civil______________________________, portador(a) de cédula de identidade n.º 

________________, e de CPF n.º _______________, concordo que, caso o produto web ou 

mobile gerado durante o evento Hackathon, promovido pelo Sesi no Paraná nos dias 24, 25 e 26 

de março de 2017, gere algum projeto futuro, a titularidade sobre a propriedade intelectual será 

do Sesi no Paraná, e se houver a estipulação de  porcentagem de royalties da exploração 

comercial, estes serão divididos de acordo com o que dispõem as Políticas de Propriedade 

Intelectual do Senai no Paraná (Resolução do Conselho Regional do Paraná 007/14, no item 5.2 

da MINUTA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DOS GANHOS COM 

A PROPRIEDADE INTELECTUAL - Anexo I). 

 

Curitiba, ____de __________________ de 2017. 

 

_____________________________ 

Participante 

 

Testemunha 1: 

Nome: 

CPF:  

Testemunha 2: 

http://www.sesipr.com.br/hackathon
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Nome: 

CPF: 

 

 

Anexo I – Cópia do item 5.2 da MINUTA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 

DISTRIBUIÇÃO DOS GANHOS COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL da Política de 

Propriedade Intelectual do Senai no Paraná. 

  

“5.2 Distribuições dos ganhos econômicos com a Propriedade Intelectual 

 

A participação nos resultados da exploração econômica das criações, auferidos pelo 

Senai no Paraná com a comercialização da propriedade intelectual, a título de ganho econômico, 

decorrerá da distribuição da receita líquida entre a Entidade e a equipe técnica envolvida no 

projeto, após a dedução das despesas decorrentes da proteção da Propriedade Intelectual. 

Os rendimentos líquidos auferidos por meio da transferência de tecnologia e da 

exploração econômica da propriedade intelectual pelo Senai no Paraná, sob a forma de royalties 

(participação regulada por convênios ou contratos, lucros de exploração direta ou outras formas), 

obedecerão aos limites estabelecidos na Política de Propriedade Intelectual – PPI, conforme 

tabela expressa no item 3 – Plano de Distribuição dos Ganhos Econômicos Decorrentes da 

Exploração Econômica de Propriedade Intelectual. 

A equipe de desenvolvimento do projeto será definida pelo gerente da área técnica e 

pelo coordenador do projeto, devendo serem registradas as informações na Declaração da 

Invenção, com os respectivos índices de participação no desenvolvimento de produtos e/ou 

processos passíveis de proteção.  

Quaisquer alterações nessa equipe devem ser igualmente registradas nos respectivos 

documentos. É vedado aos integrantes da equipe de desenvolvimento o direito de 

comercialização de criação intelectual de propriedade do Senai no Paraná.  
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Na distribuição de receitas decorrentes da comercialização de propriedade intelectual, 

serão consideradas as faixas progressivas de valores com os percentuais variáveis abaixo. 

 

 

  *As faixas de receita líquida somam-se para efeitos de alteração progressiva dos percentuais compartilhados. 

 

  *Essa distribuição de receita está parametrizada pela Lei de Incentivo à Inovação. 

 

      FAIXAS DE RECEITA 

     LÍQUIDA* 

 

 

       EQUIPE DE 

       DESENVOLVIMENTO 

 

       SENAI 

 

     Até R$ 100.000,00 

 

        30 % 

 

      70 % 

 

     De R$ 100.000,01 

     até R$ 499.999,99 

 

       20 % 

 

      80 % 

 

     Acima de 

     R$ 500.000,00 

 

       10 % 

 

       90 % 


