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INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

Saudações 

 

Caros participantes! 

 

Sejam bem-vindos ao HACKATHON INOVA TAPAJÓS! 

O HACKATHON INOVA TAPAJÓS é uma iniciativa da comissão do III Congresso de 

Tecnologia e Desenvolvimento na Amazônia (CTDA) com apoio da Agência de Inovação 

Tecnológica (AIT) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do grupo VIA do 

Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). 

O Hackathon será focado no desenvolvimento de um processo de inovação aberta 

conectando o ecossistema de inovação para a transformação do uso de recursos 

energéticos e hídricos na Ufopa e na cidade de Santarém. 

Assim, gostaríamos de parabenizá-los por terem feito a inscrição e participarem 

do HACKATHON INOVA TAPAJÓS. Participar de um evento como esse gera novos 

conhecimentos, cria redes de contatos e evolui a todos como profissionais, além de 

responder às demandas da sociedade por um serviço público mais inovador. 

A experiência de cada um de vocês, conforme suas especialidades, será de grande 

valor para o desenvolvimento das soluções necessárias para a transformação das ideias 

em algo viável a ser utilizado pela Ufopa e pelo município de Santarém/PA.  

 

As dependências do evento 

 

As atividades serão realizadas nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2019, 

nas dependências da Unidade Tapajós da Ufopa (sala da Sege no Prédio BMT), localizado 

na Rua Vera Paz s/n, bairro Salé, Santarém/PA. 

 



 
 
 

 
 

 
  

UFOPA/SANTARÉM/UNIDADE TAPAJÓS 

 

   

 

A estrutura fornecida pela Ufopa foi toda preparada para que o evento aconteça, 

disponibilizando áreas de trabalho, banheiros, segurança e estacionamento gratuito. 

A organização do evento providenciará aos participantes lanches (café, água e 

biscoitos) para as equipes, podendo os participantes efetuar encomendas de alimentos 

desde que os membros da organização sejam consultados previamente. Caso algum 

participante queira uma alimentação diferenciada da disponibilizada pelo evento, deverá 

arcar com as despesas referentes à alimentação e demais despesas associadas.  O 

consumo de bebidas alcoólicas e cigarros dentro das instalações do evento é proibido. 

Às 13:00 horas do dia 18/11/2019 inicia-se o horário de credenciamento e às 

14:00 horas a palestra de abertura, seguido de painel sobre os desafios a serem 

alcançados.  

  

Aeroporto 

Orla 



 
 
 

 
 

 
  

Equipamentos/ferramentas fornecidas 

 

Durante o evento, serão dispostos para os participantes: tomadas, internet wi-fi 

gratuita e mesas de trabalho, tudo isso para que as equipes possam trabalhar com toda 

sua eficácia.  

 

Equipamentos/ferramentas do participante 

 

Será de responsabilidade dos participantes levar seus próprios equipamentos e 

materiais de apoio, como: notebook, pendrive, smartphone, tablet, baterias e 

carregadores, adaptadores e conectores de tomada, bem como os softwares que 

julgarem necessários para desenvolvimento da solução. 

 

Ferramentas das equipes 

 

As equipes terão à sua disposição kits de CANVAS para realização das atividades 

de desenvolvimento das soluções, além de postits e canetas. Os CANVAS são ferramentas 

desenvolvidas e licenciadas pelo Grupo VIA Estação Conhecimento do Departamento de 

Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que 

permitem a equipe trabalhar em conjunto na descrição do problema a ser enfrentado, 

desenvolver a solução, validar com os potenciais usuários (persona), e transformar as 

ideias em modelos de negócio viáveis. 

 

O HACKATHON 

 

Áreas temáticas 

 

Os participantes deverão abordar um dos seguintes temas propostos para este 

evento como DESAFIOS DA UFOPA: 



 
 
 

 
 

 
  

- Soluções para melhoria do uso da energia elétrica; 

- Soluções para melhoria do uso de recursos hídricos; 

- Soluções para melhoria do tratamento de resíduos sólidos. 

Os desafios do HACKATHON INOVA TAPAJÓS foram extraídos das reais 

necessidades da Ufopa para diminuir os custos e impactos causados pelo uso de energia, 

água e produção de resíduos. 

 

As equipes 

 

O HACKATHON INOVA TAPAJÓS é uma maratona de desenvolvimento voltada à 

inovação aberta, o que requer equipes com perfis multidisciplinares associados aos 

desafios propostos. O evento contará com a formação de até 10 equipes que deverão ter 

no mínimo 4 e no máximo 6 membros, desde que contenham todos os perfis com as 

competências desejadas para compor o time. 

Negócios: Participante que possui habilidade para criar algo com valor. 

Normalmente determina como seus produtos ou serviços serão desenvolvidos a partir de 

um modelo de negócio eficiente. Possui capacidade de planejamento por meio do 

estabelecimento de metas para o controle dos resultados e busca do sucesso de seu 

empreendimento. É um indivíduo que toma a iniciativa de empreender, analisa os riscos 

para viabilidade do projeto e mobiliza os recursos necessários. Tem a capacidade de 

demonstrar com clareza os valores e resultados que uma solução pode trazer. 

Sustentabilidade: O participante precisa enxergar a sustentabilidade como parte 

de um negócio, isto é, integrar políticas de responsabilidade social e ambiental ao 

cotidiano das empresas, sem perder de vista o retorno financeiro. Profissionais capazes 

de pesquisar, implementar e atestar práticas sustentáveis. O leque de carreiras possíveis 

na área é amplo: vai de biologia a arquitetura, passando por engenharias. 

Tecnologia da informação e comunicação: Participante com habilidade em 

programação e desenvolvimento de sistemas e soluções tecnológicas, seja por meio da 

implementação de novos códigos ou pela estruturação e composição de soluções que 

atendam aos desafios propostos. Normalmente busca o desenvolvimento de uma 

solução que atenda de forma eficiente as demandas do cliente. 



 
 
 

 
 

 
  

Design: Participante com habilidades para o uso de ferramentas de design para a 

comunicação visual. Se preocupa com a usabilidade da solução desenvolvida. Dinâmico e 

criativo, possui a habilidade de representar as ideias da equipe com as ferramentas certas 

para os momentos certos. 

Para que aconteça um melhor desenvolvimento das ideias escolha pessoas para 

compor a equipe com habilidades complementares às suas e que demonstrem um 

engajamento com o trabalho. Esteja disposto a dividir sua ideia e ouvir a dos outros para 

que o trabalho seja completo. Alinhar os pensamentos e interesses é um bom caminho a 

se seguir. 

 

Gerenciando as equipes 

 

Incentive e faça brainstorms. Eles auxiliam na geração de soluções criativas e, com 

certa lapidação, serão efetivas. Entretanto cuide para não perder muito tempo apenas 

gerando ideias sem escolher uma e trabalhá-la. 

Foque as ideias em soluções possíveis de serem aplicadas nos desafios 

apresentados nos painéis da abertura do HACKATHON INOVA TAPAJÓS. 

Defina funções para cada membro da equipe para que todos possam se focar e 

realizar um progresso melhor. Defina e distribua prazos, assim todos poderão saber 

melhor o caminho que devem seguir. 

Implemente e incentive o feedback tanto da equipe quanto das ideias/progresso. 

O feedback é uma ótima estratégia para guiar e melhorar a equipe. 

 

Mentores 

 

O HACKATHON INOVA TAPAJÓS contará com a participação de mentores 

especialistas com competência nas áreas abordadas. Eles estarão lá para fazer perguntas 

estratégicas, dar dicas para o avanço do trabalho da equipe e acompanhar o 

desenvolvimento, guiá-los para projetar um melhor trabalho. 



 
 
 

 
 

 
  

Os mentores estarão presentes em momentos específicos para ajudá-los a 

desenvolver o raciocínio próprio dos integrantes das equipes, ou seja, não darão 

respostas prontas nem colocarão a mão na massa em conjunto com o trabalho da equipe. 

Entretanto, se bem aproveitados, eles poderão ajudar muito no avanço da solução. 

Os horários em que os mentores estarão disponíveis para realização de mentorias 

serão: 

HORÁRIOS DE MENTORIAS 

1º Dia 
18/11/2019 

2º Dia 
19/11/2019 

3º Dia 
20/11/2019 

4° Dia 
21/11/2019 

15:30 

17:00 

14:30 

17:00 
14:30 17:00 

 

O facilitador 

 

O facilitador do evento é responsável pela sua 

condução e pelo alinhamento dos mentores. O HACKATHON 

INOVA TAPAJÓS será facilitado por Cesar Panisson - Mestre 

e Doutorando em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Possui 

graduação em Administração e Ciências Contábeis, especialização em Gestão Estratégica 

de Custos e MBA em Consultoria e Gestão Empresarial. Professor universitário em cursos 

de graduação e pós-graduação, coordenador de pós-graduação e MBAs da Faculdade 

Estácio de Florianópolis. Consultor em Desenvolvimento Regional, Planejamento e 

Modelagem de Negócios, Gestão da Inovação, Gestão do Conhecimento, Planejamento 

Estratégico, Gestão Financeira, Análise da viabilidade de Projetos, Empreendedorismo e 

Políticas Públicas para Inovação, atuando em projetos de cooperação com entidades 

municipais, estaduais, federais, autarquias e instituições nacionais e internacionais de 

desenvolvimento. 

Quaisquer dúvidas o facilitador poderá ser acionado. 



 
 
 

 
 

 
  

 

Avaliação 

 

As equipes devem colocar a mão na massa para chegar a uma proposta de solução 

que mereça ser premiado e que, o mais importante, faça sentido para a implantação e 

utilização, ou seja, que atenda aos DESAFIOS DA UFOPA beneficiando tanto a instituição, 

assim como o município de Santarém, por meio da inovação e diminuição nos gastos 

públicos. 

 

Os entregáveis desejados e avaliados pelos jurados são: 

a) Resolução efetiva dos problemas apresentados; 

b) Impactos gerados para a Ufopa; 

c) Viabilidade do uso, considerando a implantação da solução; 

d) Inovação da proposta de solução; 

e) Facilidade de uso da solução; 

f) Relação custo-benefício para a implantação da solução; 

g) Organização da apresentação em termos de clareza da explicação da solução. 

 

Para a avaliação haverá uma Comissão Julgadora das diversas áreas dentro do 

tema. Lembre-se de consultar o edital do evento. Nele consta os critérios de avaliação. 

Assim, durante suas mentorias direcione para que as informações estejam 

contempladas e claras. No último dia, além da entrega da solução, as equipes deverão 

realizar um pitch de no máximo 5 minutos. Os jurados terão no máximo 5 minutos de 

perguntas. 

Teste sua apresentação e pratique seu pitch. Conheça os detalhes da sua solução, 

como os dados reais que impactarão na melhoria a ser implantada. Lembre-se que todos 

os números apresentados devem ser justificados. Tenha apenas 1 pessoa apresentando, 

dessa forma você economiza tempo e corre menos risco de se atrapalhar. 



 
 
 

 
 

 
  

 

Desclassificação 

 

Cuide para não desviar do tema. Se a solução estiver divergindo muito do que será 

julgado, a equipe pode ser desclassificada. Além disso, a equipe pode ser desclassificada 

por não atender às normas descritas pelo edital, caso seja identificado plágio, por 

desrespeitar as normas de convivência ou por não apresentar as informações solicitadas 

nos dias e prazos estabelecidos pela programação. 

 

Premiação 

 

Após a avaliação das soluções pela Comissão Julgadora serão selecionadas as três 

melhores soluções desenvolvidas e apresentadas no HACKATHON INOVA TAPAJÓS. A 

melhor equipe será premiada com R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto que a 

segunda e a terceira colocada receberão menções honrosas. 

Foque em melhorias na proposta de valor, nos concorrentes e seus diferenciais, 

na tecnologia que está sendo utilizada, na usabilidade e na sustentabilidade da solução. 

Além disso, ponto importante de considerar é o quanto a solução proposta serve para a 

aplicação na Ufopa e o quanto resolve o problema apresentado. 

 

APROVEITE CADA MOMENTO! 

 

Contamos com você para o sucesso do HACKATHON INOVA TAPAJÓS 

 

Equipe organizadora do HACKATHON INOVA TAPAJÓS 

  



 
 
 

 
 

 
  

PROGRAMAÇÃO DO HACKATHON INOVA TAPAJÓS 

 

PRIMEIRO DIA – SEGUNDA-FEIRA 18/11/2019 

13:00  Recepção e credenciamento  

14:00 Abertura  

14:15 Painéis dos Desafios da Ufopa 

14:30 Formação das equipes 

15:00 

15:30 

Workshop Identificando o Problema  

Mentoria 

16:00 Coffee break 

16:30 Workshop do Problema à Solução 

18:00 Encerramento das atividades do dia 

 

SEGUNDO DIA – TERÇA FEIRA 19/11/2019 

13:30 Reunião das Equipes 

14:00 

14:30 

Workshop Persona 

Mentoria 

16:00 Coffee break 

18:00 Encerramento das atividades do dia 

 

 

TERCEIRO DIA – QUARTA FEIRA 20/11/2019 

13:30 Reunião das Equipes 

14:00 

14:30  

Workshop Modelo de Negócios 

Mentoria 

16:00 Coffee break 

17:30 Workshop de Pitch 

18:00 Encerramento das atividades do dia 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
  

QUARTO DIA – QUINTA FEIRA 20/11/2019 

13:30 Reunião das Equipes 

14:00 Construção do Pitch 

16:00 Banca de pré-Pitch 

16:30 Coffee break 

17:00  Mentoria 

17:30 Refinamento do Pitch 

18:00 Encerramento das atividades do dia 

 

QUINTO DIA – SEXTA FEIRA 21/11/2019 

13:30 Reunião das Equipes 

14:00 Apresentação do Pitch 

16:00 Avaliação pela Comissão Julgadora 

17:30 Resultado Final 

18:00 Encerramento do HACKATHON INOVA TAPAJÓS 

 


