
Olá, marujo(a)!
Ansioso(a) para embarcar no Desafio do 
1º Hackathon - Inovações para UFG?
 
Olha, nós estamos! 
 
E por isso queremos que sua experiência em nossa maratona seja a melhor
possível! Então aqui vão algumas dicas e orientações para que o seu
Hackathon seja incrível:
 

Fique atento à isso, pois além do seu material de trabalho obrigatório, talvez seja
interessante levar algumas coisas que ajudem você a ficar mais de boa na maratona.

Segundo o regulamento (clique aqui), caberá ao participante levar consigo o
próprio equipamento (um notebook com conexão wireless) para utilização durante
o Hackathon. Pedimos também que tragam os adaptadores necessários para as
conexões nas redes de energia e de dados. 
Agora, tem algumas coisas que não são obrigatórias levar, porém, como você
ficará por muito tempo no local, e ainda terá a opção de passar a madrugada de
sábado para domingo desenvolvendo o seu projeto, é uma boa ideia preparar uma
mochila com uma camiseta extra, snacks, desodorante, toalha de rosto, ou o que
mais achar necessário para que fique tranquilo e 100% durante a maratona. Ah! E
caso queira descansar no local, leve um travesseiro e cobertor, pois haverá um
espaço para descanso

O QUE PRECISO LEVAR?1

O evento acontecerá no 5º andar do Centro de Aulas D da UFG.
 
Endereço:  1ª Avenida, 815 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO.
 
Localização: Clique aqui

LOCAL2

https://cei.ufg.br/up/752/o/Regulamento_Hackathon_-_Inova%C3%A7%C3%B5es_para_UFG-2019.pdf
https://goo.gl/maps/VWLDAvcBHMAxDZVs7


E, para que ninguém fique sem energia, já providenciamos almoços, lanches, cafés
da manhã e jantares para todos, inclusive os que marcaram restrições no ato da
inscrição.

ALIMENTAÇÃO4

As equipes serão formadas a partir dos dados informados pelos participantes e
por meio de uma dinâmica coordenada pela organização do evento na sexta, dia
28. Cada equipe será composta, preferencialmente, pelos três perfis: programador,
designer e líder.

FORMAÇÃO DAS EQUIPES5

Fique atento para sua conduta dentro do evento, há condições para eliminação de
equipes/participantes: 

Plagiar ou ferir direitos autorais existentes;
Utilizar cópia, total ou parcial de soluções tecnológicas, de outras fontes e/ou
competições;
Consumir bebidas alcoólicas, drogas ou medicamentos ilícitos durante o
evento;
Apresentar conduta antiética, descumprir as normas internas dos espaços
onde ocorrerá o 1º Hackathon Inovações para UFG, ou desrespeitar o presente
Regulamento.

1.
2.

3.

4.

CONDIÇÕES PARA ELIMINAÇÃO6

Fale com a gente pelo Whatsapp ou ligue:
 
(62) 3209-6034

DÚVIDAS?

Confira a programação em PDF enviada.
 
O evento começará dia 28 (sexta) às 18h com o credenciamento.
Na madrugada de sábado (29) para domingo (30), as equipes terão a opção de
permanecer no local para o desenvolvimento de seus projetos.
 
Haverá também um espaço para descanso durante o período da maratona.

HORÁRIOS3
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