
REGULAMENTO DELTA HACKATHON 2017 

 

APRESENTAÇÃO  

O DELTA HACKATHON 2017 é promovido pelo Encontro Unificado de Computação           

(ENUCOMP 2017) e tem por objetivo incentivar os novos talentos criativos e            

empreendedores da cultura digital, estimulando o desenvolvimento de soluções na          

área do Turismo, através do desenvolvimento de software. Os participantes          

competirão, em equipes de até 5 pessoas, observando o tema macro do Delta             

Hackathon 2017: “Soluções para o Turismo: aplicações no Delta do Parnaíba e Rota             

das Emoções”. 

Será realizado no período de 15 de setembro a 15 de novembro de 2017, de acordo                

com cronograma apresentado neste Regulamento. A organização do DELTA         

HACKATHON 2017 poderá alterar e atualizar o Regulamento a qualquer momento,           

sem aviso prévio, sendo sempre responsabilidade do usuário, verificar a versão           

mais recente, que estará disponível no site <www.enucomp.com.br/2017/hackathon>. 

 

1. DA HABILITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO: 

1.1 A participação está aberta a estudantes e profissionais de todas as carreiras.             

É desejável que as equipe contenham pessoas com conhecimento ou experiência           

em programação, em turismo, em desenvolvimento web e/ou mobile, em design           

de interfaces e/ou gráfico, em gestão de negócios e/ou equipes, em           

comunicação, em marketing, não havendo a necessidade de ter conhecimento          

em  todas  essas áreas.  

 

1.2 Só estão aptos a participar do DELTA HACKATHON 2017 pessoas físicas,            

residentes e domiciliadas no território nacional.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO: 

2.1 Os participantes competirão em grupos formados por no mínimo 3 (três) membros             

e no máximo 5 (cinco) membros.  

 

http://www.enucomp.com.br/2017/hackathon


2.2 A inscrição deve ser realizada através de formulário online, no site do evento              

<www.enucomp.com.br/2017/hackathon>.  

 

2.3 Cada grupo, representado por uma startup, poderá apresentar apenas 1 (um)            

projeto ao final do DELTA HACKATHON 2017, o qual deverá ser desenvolvido            

durante o evento. 

  

2.4 Não serão aceitas Startups com projetos realizados previamente ou código de            

software principal  escrito anterior ao início da competição.  

  

2.5 Serão aceitas bibliotecas e outras fontes de código, desde que recebendo            

créditos  e informando suas fontes e links para download.  

 

2.6 Caso a comissão julgadora tome conhecimento por meio de fonte fidedigna,            

de que a Startup vencedora não observou os itens 2.4 e 2.5, o prêmio será               

cancelado e o responsável pela inscrição arcará com as despesas financeiras e            

legais decorrentes.  

 

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

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos em grupo.  

 

2.8 É obrigatório o comparecimento de, no mínimo, 50% dos integrantes das            

startups selecionadas no Workshop Inaugural a ser realizado dia 07 de outubro no             

Delta Coworking, às 14h.  

 

2.9 Desistências de participantes deverão ser informadas à organização do          

DELTA HACKATHON 2017 imediatamente.  

 

2.9 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.  

 

http://www.enucomp.com.br/2017/hackathon


2.10 A proteção dos direitos de propriedade intelectual é de responsabilidade única,            

exclusiva e intransferível dos participantes, cabendo-lhes eventuais registros para a          

proteção dos respectivos direitos nos órgãos competentes. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições são gratuitas a partir no dia 15 de setembro e encerram às               

23h59min do dia 30 de setembro, através de formulário online disponível no link             

www.enucomp.com.br/2017/hackathon. 

 

3.2 A inscrição deve ser feita única e exclusivamente através de formulário online de              

inscrição no site e somente será considerada completa após o preenchimento de            

todos  os campos solicitados.  

 

3.3 A Organização da DELTA HACKATHON não se responsabiliza por possíveis           

falhas no sistema de inscrição online.  

 

3.4 O participante é  responsável pela veracidade das informações apresentadas.  

 

3.5 A realização da inscrição pelo participante implica na prévia e integral aceitação             

de  todos os termos do presente Regulamento.  

 

3.6 É permitido e incentivado que os participantes de grupos distintos auxiliem uns             

aos  outros no decorrer da competição.  

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

4.1 As melhores startups inscritas serão selecionados por uma Comissão Julgadora,           

levando-se em conta a criatividade, originalidade, inovação, impacto social e          

econômico, proposta de valor, potencialidade de mercado e escalabilidade. Todos os           

quesitos apresentados terão o mesmo peso na análise da Comissão Julgadora. 

 

4.2 Obrigatoriamente, as Startups deverão apresentar seus projetos através de          

protótipos funcionais, com foco na validação da ideia, no modelo Canvas e no             
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desenho do MVP, sendo vedada a apresentação unicamente de ideias ou aspirações            

de projetos.  

 

4.3 Serão selecionadas 7 (sete) startups para participarem do programa. 

 

4.4 Os projetos deverão desenvolver soluções digitais voltadas ao Turismo, com foco            

preferencial em: inteligência artificial, internet das coisas, portais de busca, trabalho           

colaborativo, cidades inteligentes, aplicativos de acesso a informação, games,         

plataformas de gestão, big data, otimização e produtividade para comunidade          

empresarial turística da região, dentre outros. 

 

5. DOS EQUIPAMENTOS: 

5.1 Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um            

laptop com conexão wireless) para realização das atividades do DELTA          

HACKATHON 2017.  

 

5.2 A responsabilidade pelo transporte e segurança de tais equipamentos, bem           

como a utilização dos mesmos durante todo evento fica por conta de cada             

participante.  

 

5.3 A equipe organizadora do Evento determinará oportunamente a melhor forma de            

individualizar cada equipamento correspondente ao respectivo participante.  

 

5.4 Quaisquer normas de segurança ou de identificação de equipamentos deverão           

ser estritamente seguidas pelos participantes. 

 

6. DA COMPETIÇÃO: 

6.1 As startups selecionadas passarão por um programa completo de mentoria           

individual e coletiva com empreendedores e consultores reconhecidos para o          

desenvolvimento do negócio.  

 



6.2 O mentor escolhe dentre as startups inscritas no programa que irá mentorar.             

(Match).  

 

6.3 A agenda da startup nas mentorias individuais é realizada de acordo com a              

disponibilidade do mentor.  

 

6.4 Os Workshops Presenciais serão realizados no Delta Coworking, localizado no           

Hotel Delta, avenida Presidente Getúlio Vargas, 268, 3° andar, sala 207. 

 

6.5 Havendo equipes de fora de Parnaíba, a comissão organizadora deverá anunciar            

locais para os Workshops Presenciais nas cidades de Teresina e Picos. 

 

6.6 É obrigatório o comparecimento de, no mínimo, 50% dos integrantes das            

startups selecionadas em todas as atividades presenciais e online.  

 

6.7 A participação no Demoday (Apresentação das startups para mentores,          

consultores, clientes e comunidade empresarial turística do litoral do Piauí) é           

obrigatória para todas as startups selecionadas e será realizada no dia 15 de             

novembro, na Universidade Federal do Piauí, Campus Parnaíba.  

 

7. DO JULGAMENTO: 

7.1 A organização do DELTA HACKATHON 2017 nomeará uma Comissão Julgadora           

de notáveis do ramo.  

 

7.2 A Comissão Julgadora, ao fim, irá divulgar extrato da reunião final em que              

indicará os 3 (três) projetos selecionados.  

 

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

 

7.4 Os critérios de julgamento serão divulgados no início das atividades do DELTA             

HACKATHON 2017.  



7.5 Os times terão de cumprir entregas ao longo de todo o DELTA HACKATHON              

2017, que irão compor a nota final de avaliação.  

 

7.6 Ao longo do DELTA HACKATHON 2017 serão propostos uma série de desafios             

que valerão pontos e também farão parte da avaliação.  

 

7.7 No Demoday, as startups terão 5 minutos para apresentar o Pitch e a banca               

avaliadora terá 3 minutos para fazer questionamentos e considerações.  

 

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

organização do DELTA HACKATHON 2017. 

 

8. DA PREMIAÇÃO:  

8.1 As 3 melhores startups serão premiadas, considerando pitch, modelo de negócio            

e evolução na competição. 

 

8.2 O objetivo da premiação é auxiliar os ganhadores a transformar seus protótipos             

em produtos que possam alcançar um maior número de usuários finais e que se              

transformem em empreendimentos comerciais ou sociais, em forma de aporte inicial. 

 

8.3 Os grupos participantes vencedores, os três melhores colocados receberão, como           

premiação: 

- Troféu campeão (1° Lugar) 

- 120 horas no Delta Coworking (1° Lugar) 

- 30 horas no Delta Coworking (2° e 3° Lugar) 

- Pré-aceleração com a Baita Nordeste (1º e 2º Lugar) 

- 30 dias de Curadoria de Conteúdo do Clubook (1°, 2° e 3° Lugar) 

- 60 dias de Trakto.io + Consultoria especializada (1° Lugar) 

- Certificados para startup (Todas) 

 

8.3 Prêmios adicionais poderão ser divulgados pela organização do evento          

posteriormente. 



 

9. DO CRONOGRAMA: 

9.1 É de inteira responsabilidade da equipe inscrita acompanhar o cronograma oficial            

do DELTA HACKATHON 2017, assim como o seu cumprimento. 

 

9.2 Ficam assim definidas as datas para o Programa do DELTA HACKATHON            

2017. 

Data Atividade Modo Hora 

15/09/17 Lançamento do Edital Online - 

15/09/17 a  
30/09/17 

Período de Inscrições Online 23:59h 

05/10/17 Resultado Final das Startups selecionadas     
para Delta Hackathon 2017  

Online 18h 

07/10/17 Workshop de BMGen (CANVAS) Presencial 14h as 18h 

07/10/17 Match com mentores Online 
 

- 

10/10/17 Workshop com Ignacio Franganillo Presencial 18h30 

08/10/17 a  
14/10/17 

Reunião de Kickoff (Primeiro contato dos      
mentores com startups selecionadas) 

Online - 

18/10/2017 Webinar: O dia a dia de uma startup (Monique         
Lemos, CEO, UP - Universo de Possibilidades) 

Online 15h 

22/10/17 a  
28/10/17 

Mentoria Individual Online - 

26/10/2017 Webinar: Modelagem Financeira para Startups     
(Felipe Ferreira, CEO, Proesc.com) 

Online 17h 

31/10/2017 Webinar: Marketing para Startups: Como fazer      
mais gastando menos? (Jorge Henrique, CTO,      
Trakto.io) 

Online 17h 

06/11/17 Status Day + Mentoria Coletiva (Rodrigo      
Tavares, Country Manager, Expedia.com) 

 
Delta Cwk 

19h 

10/11/2017 Webinar: Estruturando processos de vendas     
para Startups (Gustavo Malavota, CEO,     
Instituto Vendas) 

Online 14h 

15/11/17 Workshop de Pitch Presencial Manhã 

15/11/17 Demoday Presencial 14h 

 



9.3 A coordenação do evento pode alterar o cronograma a qualquer momento,            

devendo assim comunicar as Startups participantes do Hackathon. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1 Todos os participantes autorizam expressamente à Organização do DELTA          

HACKATHON 2017 e aos demais parceiros do evento a utilização do uso sua             

imagem, som e dados biográficos para materiais de divulgação e elaboração de            

vídeos institucionais ou de divulgação. Os participantes autorizam ainda a          

divulgação dos projetos desenvolvidos durante a competição.  

 

10.2 Os projetos realizados que não atenderem às exigências e/ou especificações           

serão desclassificados.  

 

10.3 Casos excepcionais serão resolvidos pela Comissão Julgadora e pela          

organização do DELTA HACKATHON 2017. 

 

 

 

Coordenação Organizadora do DELTA HACKATHON 2017 


