REGULAMENTO HACKATHON 75 ANOS
1 - Introdução
1.1 - Este Regulamento estabelece as premissas e condições sob as quais será promovido o
Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS, sem prejuízo de eventuais disposições
complementares que sejam disponibilizadas pelos promotores no transcorrer do evento;
1.2 - Todas as regras são de observância obrigatória pelos participantes e poderão ser alteradas
pelos promotores sem prévio aviso, tornando-se obrigatórias a partir de sua disponibilização
nos meios de comunicação oficiais do evento;
1.3 - Ao se inscrever para participação no Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS, o
participante declara expressamente que leu, compreendeu e concorda com os termos e
condições que regerão o evento, especialmente os constantes deste regulamento e na página
https://abre.ai/hack-sicredi-75
1.4 – Os promotores do evento são: SICREDI NOROESTE RS, FAHOR e SETREM;
1.5 - A parceria entre SICREDI, FAHOR e SETREM, e as respectivas incubadoras tecnológicas une
know how, metodologia, capacidade de mentoria, infraestrutura, para criação, incubação e
transformação de ideias em novos negócios;
2 - Desafio
2.1 - A realização deste hackathoon é motivada pela iniciativa da SICREDI NOROESTE RS em razão
das comemorações dos seus 75 anos de fundação da cooperativa;
2.2 - O tema “soluções inovadoras para a economia local” atende ao propósito da SICREDI
NOROESTE RS, de “juntos para construir uma sociedade mais próspera”, através de iniciativas
para valorizar os negócios e as empresas nos doze municípios da sua área de atuação na região
noroeste do Rio Grande do Sul;
2.3 - O hackathon é focado na criação de alternativas de negócios que possam gerar impacto
positivo na economia regional, contribuindo para o seu fortalecimento ou sua recuperação de
dificuldades ou crises diversas e suas consequências econômicas;
2.4 - O projeto está estruturado para ser executado no período de um mês entre 10 de junho e
10 de julho, conforme cronograma e está estruturado em quatro fases:
2.4.1 - a primeira compreende a apresentação do hackathon com os desafios e oportunidades
da economia local, seguido por oficinas de modelagem de negócios, nos dois primeiros turnos
de atividade;
2.4.2 - a segunda compreende as oficinas de desenvolvimento de produto, gestão
mercadológica e financeira, cada uma delas subdividida em duas partes, sendo a primeira com
a apresentação dos métodos e na segunda parte, atividades práticas pelas equipes.
2.4.3 - a terceira compreende a realização de mentorias especializadas dirigidas as equipes,
adequadas às necessidades e particularidades de cada solução idealizada pela equipe. Ao final
desta fase será realizada uma oficina focada na elaboração e apresentação do pitch;
2.4.4 - a quarta e última fase é constituída por uma banca avaliadora, na qual cada equipe deve
apresentar sua proposta de negócio em forma de pitch;
2.5 - Durante a terceira fase que as equipes irão desenvolver os protótipos (MVP) e realizados
os primeiros testes de consumo e viabilidade comercial;

2.6 - Os negócios devem ser inovadores com potencial para gerar crescimento econômico, capaz
de proporcionar o desenvolvimento com efeitos positivos em todas as dimensões, de renda,
trabalho e condições sociais;
2.7 – Buscam-se soluções inovadoras capazes de potencializar as forças regionais, ligadas às
cadeias produtivas dos municípios de atuação da SICREDI NOROESTE RS;
2.8 - Entende-se por soluções inovadoras para a economia local aquelas que com potencial de
escalabilidade, com algum grau de inovação (disruptiva, radical ou incremental) e que sejam
capazes de utilizar em seus processos produtivos recursos (matéria-prima, tecnologia, mão-deobra) disponíveis na região;
2.9 - Deverão ser formadas equipes, integradas por no máximo 4 (quatro) pessoas, escolhidos
livremente entre os próprios participantes do desafio.
3 - Objetivos do Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS
3.1 - Estimular iniciativas inovadoras e negócios que cooperam com a economia local;
3.2 - Estimular o círculo virtuoso do cooperativismo;
2.3 - Criar negócios inovadores de impacto na economia local;
2.4 - Estimular o empreendedorismo e a inovação regional;
3.5 - Oportunizar o surgimento de negócios locais com potencial de crescimento;
3.6 - Identificar ideias com potencial para incubação e aceleração;
4 - Definições
4.1 – Promotores são a SICREDI, a FAHOR e a SETREM responsáveis pela promoção do evento;
4.2 - Banca Avaliadora é quem avaliará os projetos apresentados pelas equipes de participantes
e julgará sua classificação final, nos termos deste Regulamento e será composta por profissionais
das promotoras, investidores e executivos de empresas, startups e/ou especialistas do
segmento;
4.3 – Mentores são profissionais com expertise em uma ou mais área de negócios que irão
mentorar as equipes na formatação de suas ideias;
4.4 – Oficineiros são profissionais com expertise e experiência na utilização de metodologias de
modelagem de negócios que vão atuar como facilitadores no hackathon;
4.5 – Plataforma é sala online baseada no Classroom Google onde serão realizados os encontros
por videoconferência e registradas todas as atividades do evento;
4.6 - Participante é a pessoa física regularmente inscrita, nos termos deste regulamento, para
participação do Evento;
4.7 – Equipe é o grupo formado por até 4 participantes para criar uma solução inovadora ao
tema proposto no evento;
6 - Local do Evento
6.1 - O evento será realizado de forma inteiramente online, através da plataforma Classroom do
Google.

7 - Calendário do Evento
7.1 - O calendário previsto do evento é o disposto no cronograma abaixo
7.1.1 - Quadro de datas e horários para realização das atividades
Calendário
Turno
Data
Manhã
Tarde
Semana Dia
Quinta 10/jun
1
11/jun
Sexta
Sábado 19/jun
8h às 12h
13h30 às 17h30
Quinta 24/jun
2
25/jun
Sexta
Sábado 26/jun
8h às 12h
13h30 às 17h30
Quinta 1º/07
3
02/jul
Sexta
Sábado 10/jul
8h às 12h

Noite
18h30 às 22h30
18h30 às 22h30
18h30 às 22h30
18h30 às 22h30
18h30 às 22h30
18h30 às 22h30

7.1.2 - Quadro das atividades previstas no cronograma
Calendário
Turno
Data
Manhã
Tarde
Noite
S Dia
Abertura: os desafios e
10/jun
oportunidades da economia
Quinta
local
1 Sexta
11/jun
Oficina de design thinking
Oficina de
19/jun Oficina de Canvas
finanças e
Sábado
viabilidade
Oficina mercadológica
Quinta 24/jun
25/jun
Oficina de protótipo
Sexta
Oficina de Pitch e
2
Mentorias
apresentação da
26/jun
dirigidas às
proposta de solução
equipes
Sábado
de cada equipe
1º/07
Equipes - atividade assistida
Quinta
02/jul
Equipes - atividade assistida
3 Sexta
Apresentação à
10/jul
Sábado
banca avaliadora
8 - Requisitos para Participação e Inscrição no Evento
8.1 - Para participar do Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS é obrigatório:
8.1.1 - Ser pessoa física;
8.1.2 - Ser maior de 18 anos
8.1.3 - Estar regularmente inscrito no CPF

8.1.4 – Ser associado da SICREDI NOROESTE RS e/ou estudante ou egresso da FAHOR e da
SETREM;
8.1.5 – É vedada a inscrição de Pessoa jurídica e menores de 18 anos;
8.2.6 – Para acessar a plataforma do Classroom é necessário que o participante utilize um e-mail
@gmail.com, ou @ fahor ou @setrem, no caso de estudante de uma das instituições. O e-mail
dever ser informado no momento da inscrição.
8.3 - Inscrições
8.3.1 – As inscrições deverão ser realizadas pelo interessado das 0h00 do dia 20 de abril ao até
às 23h59 do dia 29 de maio de 2021 pelo site:
https://abre.ai/hack-sicredi-75

8.4 - Participação
8.4.1 - A participação no Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS é voluntária, gratuita,
nominativa e intransferível;
8.4.2 - Ao realizar sua inscrição no evento, o participante declara expressamente que leu,
compreendeu e concorda com os termos e condições que regerão o evento, especialmente os
constantes deste regulamento;
8.5 - Conteúdo e Projetos
8.5.1 - Os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade de todo conteúdo por
eles produzidos no âmbito do evento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais
danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando as promotoras em caso de demanda judicial
ou extrajudicial intentada por terceiros, sob qualquer alegação relacionada à violação de direitos
de propriedade intelectual, industrial, patentes, imagem, voz e nome;
8.5.2 - Não serão aceitas soluções copiadas ou reproduzidas, de forma total ou parcial, de outras
fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou parcial, será punida com a
desclassificação do respectivo participante;
8.5.3 - São assegurados aos participantes todos os direitos decorrentes da propriedade
intelectual sobre as soluções desenvolvidas durante o evento;
8.5.4 - Não serão aceitos conteúdo ou atitudes que atentem contra a moral e os bons costumes,
tenham conotação de cunho religioso ou político-partidário, ou racistas, homofóbicos e/ou
preconceituosos de qualquer gênero. Se identificada a situação será analisada pelos
promotores, podendo ocasionar a desclassificação do(s) participante(s).
9 - Critérios de avaliação dos projetos
9.1. Os projetos apresentados serão avaliados segundo as seguintes premissas:
9.1.1 - Adequação ao tema, desafio e objetivo propostos;
9.1.2 - Criatividade e disrupção da solução;
9.1.3 - Aplicabilidade da solução aos problemas atinentes ao tema;
9.1.4. Qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo conceitual;
9.1.5. Viabilidade de execução real da solução desenvolvida;
9.2 - A avaliação dos Projetos

9.2.1 – Avalição será realizada pela Banca Avaliadora, segundo os critérios definidos no item 9
acima e as normas deste regulamento;
10 - Premiação
10.1 - Serão premiados 3 (três) projetos melhores classificados, com a seguinte premiação,
direcionada exclusivamente ao desenvolvimento do negócio proposto:
1º Colocado
20h consultoria pré-incubação: R$ 3.140,00
24 meses de incubação da ideia: R$ 12.000,00
Dinheiro para iniciar o negócio: R$ 5.000,00
Total: R$ 20.140,00
2º Colocado
20h consultoria pré-incubação: R$ 3.140,00
24 meses de incubação da ideia: R$ 12.000,00
Dinheiro para iniciar o negócio: R$ 3.000,00
Total: R$ 18.140,00
3º Colocado
20h consultoria pré-incubação: R$ 3.140,00
24 meses de incubação da ideia: R$ 12.000,00
Dinheiro para iniciar o negócio: R$ 2.000,00
Total: R$ 17.140,00
Total da premiação: R$ 55.420,00
10.2 - O Hackathon 75 Anos da SICREDI NOROESTE RS tem por finalidade reconhecer e divulgar
as soluções desenvolvidas que tenham potencial inovador, estimulando a difusão do tema no
meio empresarial, com a implementação das soluções que entender viáveis. Por esta razão a
premiação está vinculada a sequência da ideia com a incubação, visando efetiva implementação
do negócio via solução proposta pela equipe.
10.2.1 – Pré-incubação é a fase que precede a incubação, na qual a ideia recebe consultoria
especializada visando sua efetiva incubação.
10.2.2 – Incubação é a fase subsequente a pré-incubação, na qual é disponibilizado espaço físico
de escritório, sala de reuniões e videoconferência, dotados de energia elétrica, água e internet.
Por até 24 meses recebe acompanhamento especializado e dispõem de laboratórios para
aprimoramento do protótipo.
10.2.2- Premiação em dinheiro para investimento no negócio é um valor em Real (R$) para
custear ações desenvolvimento inicial do negócio incubado a partir da classificação no
hackathon.
Três de Maio, 16 de abril de 2021.

