


EDITALHACKATHONSEPOC2021 
https://sepoc.com.br/hackathon/ 

O HackathonSEPOC2021aconteceránoformatoonlinenosdias18a25desetembro
de2021,comencontroonlineparacredenciamentoeformaçãodasequipesnodia10de
setembro de 2021. O evento é promovido pela Comissão Organizadoradoeventoem
parceriacomoramoestudantilIEEE(IEEESBUFSM)daUniversidadeFederaldeSanta
Maria(UFSM),aAgênciadeInovaçãoeTransferênciaTecnológicadaUFSM(AGITTEC/
UFSM), o Instituto de Ciência e TecnologiaemGeraçãoDistribuída(INCT-GD),ocentro
deTecnologiadaUFSM,ogrupoVIAEstaçãoConhecimento,vinculadoaoDepartamento
de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de SantaCatarina(UFSC),a
Liga I9 de Empreendedorismo, a EMBRAPII Recursos Energéticos Distribuídos e a
iniciativaCDIO,compatrocínioeapoiotécnicodaempresaTyphoonHIL,apoiotécnicoda
empresaE
 cosolyse
 a
 poion
 aá
 read
 en
 egóciosd
 aa
 celeradoraW
 ow. 
Todas as informações pertinentes ao Hackathon SEPOC 2021 serão divulgadas no site
oficial,a
 cessíveln
 olinkh
 ttps://sepoc.com.br/hackathon/. 

1.D
 OSO
 BJETIVOS 
O Hackathon SEPOC 2021 é uma maratona de inovação que tem como objetivo geral
promover um ambiente de colaboração entre a comunidade acadêmica(universitáriose
pesquisadores) e as empresas,

com o ecossistema de inovação. Além disso são

objetivose
 specíficosd
 oe
 vento: 
a)

Promover o desenvolvimento de inovações e novos modelos de negócios

aplicando o conhecimento em engenharia elétrica, eletrônicaeenergia,aplicados
aotemad
 eg
 eraçãod
 istribuída; 
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b)

Desenvolver algoritmos para gerenciamento de energia de microrredes,

validadosa
 travésd
 ap
 lataformad
 aT
 yphoonH
 IL; 
c)

Disseminar a cultura de inovação no âmbito acadêmico, incentivando e

promovendo a conexão de alunos, professores e pesquisadores com os demais
atoresd
 oe
 cossistemad
 einovação. 

2.D
 OSD
 ESAFIOS 
2.1 O Hackathon SEPOC 2021 consiste em uma maratona de desenvolvimento de
soluções tecnológicas e inovadoras que deverão ter como propósito atender o
seguinted
 esafio: 
a)

Gerenciamento de Recursos Energéticos Distribuídos em uma Microrrede,

atravésd
 ap
 lataformaT
 yphoonH
 IL. 
O gerenciamento de energia de uma microrrede envolve a
otimização dosrecursoscomoobjetivodeatingirmenorcusto,elevada
eficiência e alta confiabilidade, além de possibilitar a integração de
diferentes fontes renováveis de energia. Na plataforma Typhoon HIL,a
equipe deverá desenvolver algoritmos de gerenciamento de energia e
simular diversos cenários para a aplicação considerada. Além disso,
será parte do desafio odesenvolvimentodepossibilidadesdenegócios
sustentáveisn
 aá
 rea,a
 linhadosc oma
 s oluçãotécnicap
 roposta. 

2.2Asequipesdeverãoapresentarsoluçõestécnicasparaogerenciamentodeenergiade
uma microrrede de forma otimizada, incluindo apresentação de modelos de negócios
desenvolvidosa
 p
 artird
 ass oluçõesp
 ropostas. 
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3.D
 OSC
 ONCEITOS 
3.1 Hackathon: maratona de desenvolvimento que pode reunir programadores,
desenvolvedores, engenheiros, designers, profissionais, estudantes e inovadores em
geral, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de solução para problemas e
desafios que permitem a colaboração para a captação de ideias que possam se
transformare
 mn
 ovosp
 rodutose
 /oun
 egócios. 
3.2 Protótipo: modelo funcional construído a partir de especificações preliminares para
simular a aparência e a funcionalidade de uma solução (software e/ou hardware) a ser
desenvolvido,aindaquedeformaincompleta.Umprotótipoéumativotangível,nãouma
descriçãoa
 bstrataq
 uer equerinterpretação. 
3.3 Minimal Viable Product (MVP): termo em inglês para “produto mínimo viável”. É a
versão mais simples de um produto/serviço lançado com uma quantidade mínima de
esforço e desenvolvimento, mas que atenda a uma necessidade específica do público
destinatário (InnoBench, 2018). Produto com funcionalidades que seassemelhamàsda
versãofinalequepossaserentreguenomenortempopossível,mascomcaracterísticas
suficientesp
 aras era
 dotado. 
3.4 Pitch, ou elevador pitch: apresentação de curtaduração(entre3a5minutos)que
mostra uma visão geral de ideia, produto, serviço ou negócio, projetado para atrair
rapidamente a atenção e convencer os ouvintes a se interessar mais pelo objeto
apresentado. 
3.5 Startup: empresa projetada para criar novos produtos e serviços altamente
escaláveis,v isandoà
 s oluçãop
 arau
 mp
 roblemas obc ondiçõesd
 ee
 xtremaincerteza. 
3.6 Mentoria: relacionamento entre o mentor (pessoa mais experiente) e o mentorado
(menos experiente), no qual o primeiro contribui para aumentar o conhecimento e a
compreensãod
 om
 entorados obrec omoa
 tingirs euo
 bjetivo. 
3.7Validação:testequecomprovaavalidade,acorreçãoouconcordânciacompadrões
de dados introduzidos num sistema. É o processo de confirmação das hipóteses do
3 



negócio.Ocorrequandoaempresabuscadescobrirseosseuspressupostosdenegócio
sãov erdadeiroso
 un
 ão. 
3.8 Ecossistema de inovação: comunidade de atores que interagem em ambientes
complexos,a
 linhadosa
 u
 mav isãoc ompartilhada,e
 mb
 uscad
 ainovaçãon
 oterritório. 

4.D
 ASINSCRIÇÕES 
4.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamentepormeiodositedoSEPOC2021e
estarãoabertasapartirdas00hdodia12dejulhode2021atéàs23h59mindodia15
dea
 gostod
 e2
 021. 
4.1.1 Ocorrendo o esgotamento das vagas previstas para participação no
Hackathon(100vagas)duranteoperíododeinscrições,seráabertainscriçãoemlistade
espera. 
4.2Poderãoseinscreveralunosdegraduação,pós-graduação,recém-formados(atédois
anos), empreendedores e inovadores, de acordo com a sua competência em um dos
perfis (negócios, design, desenvolvedor TIC, especialista em engenharia elétrica e
eletrônica). 
4.3AinscriçãoéindividualnovalordeR$20,00(vintereais),pagonoatodainscrição.Os
participantes do SEPOC 2021 que realizaram pré-inscrição até 19 de maio de 2021
ganhamaisençãonovalor.Aorealizarsuainscrição,oparticipantedeveráindicaronome
da equipe (caso já possua uma com outros participantes) ou indicar que não possui,
estando disponível para ingressar em alguma equipe. No dia 10/09/2021 ocorrerá um
encontroonlineparaaformaçãodasequipes.Apresençadosinscritoséobrigatórianeste
evento,s obp
 enad
 etera
 inscriçãoc ancelada. 
4.4OHackathonSEPOC2021éumamaratonadeinovaçãoaberta,oquerequerequipes
com perfis multidisciplinaresassociadosaosdesafioseobjetivospropostos.Portanto,as
equipes deverão ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros, desde que
contenham todos os perfis necessáriosparaodesenvolvimentodasoluçãoedomodelo
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de negócio. A composição preferencial de umaequipeéde8(oito)membros,conforme
abaixo: 
a)

1( um)m
 embroc omp
 erfild
 eN
 egócios; 

b)

3( três)m
 embrosc omp
 erfild
 eE
 ngenhariaE
 létricae
 /ouá
 reasa
 fins; 

c)

3( três)m
 embrosc omp
 erfild
 eT
 ecnologiad
 aInformaçãoe
 C
 omunicação; 

d)

1( um)m
 embroc omp
 erfild
 eD
 esign. 


4.5 Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas, distribuídas por perfis de participantes e
quantitativosa
 baixor elacionados: 

Perfil*  

Descrição 

Vagas 

Negócios 

Participante que possui habilidades técnicas para criar uma
proposta de valor emumamodelagemdenegócios.Normalmente,
é um indivíduo criativo e inovador que estabelece estratégias
determinandocomoseusprodutosouserviçosserãodesenvolvidos
a partir de um modelo de negócio eficiente.Possuicapacidadede
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,analisaosriscosparaviabilidadedoprojetoemobiliza
os recursos necessários. Tem a capacidade de demonstrar com
clareza os benefícios, valores e resultados que umasoluçãopode
trazer.  

14 

O participante precisa compreender a solução a ser desenvolvida
como parte de um negócio, sabendo conceber, projetar e
implementar uma solução para o problema na área de energia,
Especialistaem engenharia elétrica ou eletrônica. Ter conhecimentos em áreas
Engenharia como programação, automação, controle, eletrônica de potência,
Elétricae/ou sistemas elétricos de potência e algoritmos de otimização. Os
áreasafins  participantes desse perfil devem obrigatoriamente realizar o curso
HIL Specialist Certification ou apresentar certificado. O curso é
gratuitoeestádisponívelnaplataformaHILAcademy(h
 il.academy),
daempresaTyphoonHIL. 

36 


5 



Participantes com habilidades emprogramaçãoedesenvolvimento
de sistemas e soluções tecnológicas, seja por meio da
Tecnologiada implementação de novos códigos, seja pela estruturação e
Informaçãoe composição de soluções que atendam aos desafios propostos. É
Comunicação  recomendável para o participante desse perfil realizar o curso HIL
Specialist Certification. O curso é gratuito e está disponível na
plataformaHILAcademy(h
 il.academy),daempresaTyphoonHIL. 

36 

Participante com habilidades para o usodeferramentasdedesign
para a comunicação visual. Além disso, se preocupa com a
usabilidade da solução desenvolvida. Dinâmicoecriativo,possuia
habilidade de representar as ideias da equipecomasferramentas
certasparaosmomentoscertos. 

14 

Designer  


4.6 A inscrição somente será homologada após a confirmação do pagamento. É
responsabilidade do participante conferir o pagamento e sua efetiva inscrição. A
Comissão Organizadora não se responsabiliza por problemas de qualquer ordem que
impliquemn
 an
 ãoe
 fetivaçãod
 op
 agamentod
 ainscrição. 
4.7Osparticipantesestãocientes,nomomentodainscriçãonoHackathonSEPOC2021,
do conteúdo deste Edital e suas alterações até a data do evento, bem como cedem à
Comissão Organizadora o direito de utilização de seus nomes, imagem, qualificação e
vozes, sem ônus e sem necessidade de autorização prévia ou adicional, para fins de
divulgaçãod
 oe
 vento. 
4.8 Os participantes declaram queoscódigosfontedesenvolvidosduranteoeventonão
infringirão direitosdeterceirosnemincorrerãoemplágio,sobpenaderesponsabilização
por violação de direitos de terceiros, nas esferas cível e penal, bem como por
descumprimentod
 asn
 ormasc onstantesn
 esteE
 dital. 
4.9É
 v edadaa
 p
 articipaçãod
 em
 embrose
 p
 arentesd
 aC
 omissãoO
 rganizadora. 
4.10Informaçõeseorientaçõesparainscriçãoestãodisponíveisnositeoficialdoevento,
acessívelp
 elolinkh
 ttps://sepoc.com.br/hackathon/. 
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5.D
 OC
 REDENCIAMENTO 
5.1 O credenciamento das equipes acontecerá no dia 10 de setembro de 2021, em
eventoo
 nline. 
5.2AsequipesserãocredenciadasparaparticiparemdoHackathonSEPOC2021quando
apresentaremacomposiçãonecessária,comosperfisindicadosconformeitens4.4e4.5
desteE
 dital. 
5.3 Na situação de participante com a inscrição homologada, mas que não indicou a
participação em equipe, este será direcionado pela Comissão Organizadora do evento
para integrar equipes que não atingiram onúmerodemembrosconformeacomposição
dep
 erfisn
 ecessáriap
 aras eremc redenciadas. 
5.4 As equipes que não indicarem o número de membros dentro da composição
necessária, deverão aceitar automaticamente a entrada de novos membros indicados
pelaC
 omissãoO
 rganizadora,s obp
 enad
 ed
 esclassificação. 
5.5Nãoserãoaceitasalteraçõesdeequipesapósocredenciamento,excetoasqueforem
indicadaspelaComissãoOrganizadoraparaobalanceamentodenúmerodemembrosde
equipes. 
5.6 O participante inscritoque,porqualquermotivo,nãocompareceraocredenciamento
de acordo com o cronograma, terá suaparticipaçãocancelada,semdireitoàreembolso
dovalordainscrição.Nessescasos,avagaficaráabertaeaComissãoOrganizadorafará
contatoc omo
 sinscritosn
 alistad
 ee
 spera,d
 ea
 cordoc omo
 p
 erfile
 o
 rdemd
 einscrição. 
5.7Osinteressadosinscritosemlistadeesperachamadosparaparticipardeverãoefetuar
o pagamento da inscrição no prazo de 24h e serão indicados para as suasrespectivas
equipes. 
5.8Asinstruçõesparainscriçãonalistadeesperaserãodisponibilizadasnositeoficialdo
evento,a
 cessívelp
 elolinkhttps://sepoc.com.br/hackathon/. 
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6.D
 AP
 LATAFORMAE
 D
 OSM
 ATERIAIS 
6.1 O Hackathon SEPOC 2021 será realizado em formato online, utilizando plataforma
própria de comunicação e interação entre participantes, mentores e Comissão
Organizadora, onde serão disponibilizados todos os materiais digitais e ferramentas de
comunicação. Tendo a inscrição da equipe homologada,osparticipantesterãoacessoà
plataforma,s endoe
 steo
 c analo
 ficiald
 ec omunicaçãod
 oe
 vento. 
6.2 A Comissão Organizadora disponibilizará as ferramentas para a condução
metodológica do evento, de forma digital, por meio de um workspace que permita o
trabalhoc olaborativod
 ae
 quiped
 em
 aneirainteiramenteo
 nline. 
6.3 Serão disponibilizados aos participantes conjuntos de dados (datasets) necessários
paraaelaboraçãodassoluções,assimcomoosoftwareTyphoonHILControlCenter,em
que os participantes irão desenvolver e testar as soluções propostas. É importante
lembrar que os participantes do perfil de Especialista em Engenharia Elétrica e/ou
Eletrônica devem realizar o curso HIL Specialisteapresentarcertificadoatéodia18de
Setembro,dataemqueumworkshopsobreautilizaçãodaplataformaTyphoonHILserá
ministrado

(verifique

o

cronograma

atualizado

do

evento

no

site

www.sepoc.com.br/hackathon). 
6.4 Os participantes deverão utilizar seus próprios equipamentos e materiais de apoio,
tais como notebook, pen drive, smartphone e/ou tablet com os softwares que julgarem
necessários, baterias e carregadores, adaptadores, extensões elétricas e conectoresde
tomadaparautilizaçãoduranteoevento.AComissãoOrganizadoranãoforneceráesses
equipamentos. 
7.S
 OBREO
 E
 VENTO
7.1Oeventoiniciaránodia18desetembrode2021,às09h,comumatransmissãoao
vivodosdesafiosdoHackathonSEPOC2021earealizaçãodosworkshopsementorias,
conformea
 p
 rogramaçãoa
 s erd
 ivulgada. 
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7.2 No dia que antecede o evento (1
 7/09/2021), o participante receberá acesso à
plataforma. 
7.3 Durante a realização do evento haverá a participação de mentores distribuídos em
áreas (negócios, design, engenharias e tecnologia), de forma síncrona e assíncrona,
conformehoráriosaserdefinidapelaComissãoOrganizadoraedivulgadanoprimeirodia
doe
 vento. 
7.4Aprogramaçãocompletapodeserconsultadanositeoficialdoevento,disponívelno
linkh
 ttps://sepoc.com.br/hackathon/. 

8.D
 AC
 OMISSÃOO
 RGANIZADORA 
AorganizaçãodoHackathonSEPOC2021éconstituídaporumaComissãoOrganizadora
compostap
 orintegrantesd
 osp
 arceirosa
 poiadores,c oma
 ss eguintesa
 tribuições: 
a)

Proceder à organização e realização do Hackathon SEPOC 2021 em

conformidade com o presente Edital, praticando todos os atos legais e
administrativosn
 ecessários; 
b)

Coordenar a organização e disponibilidade dos ambientes virtuais

necessáriose
 o
 rientaçãod
 osp
 articipantes; 
c)

Acompanhar todas as atividades do evento e dirimir as dúvidas dos

participantes; 
d)

Coordenaro
 sh
 oráriosd
 einícioe
 d
 ee
 ncerramentod
 asa
 tividades; 

e)

Decidirsobreadiamentodequaisqueretapas,bemcomoseucancelamento

definitivo,emcasodeimpossibilidadetécnica,númeroinsuficientedeparticipantes
oup
 oro
 utrop
 roblemaq
 uea
 sinviabilize; 
f)

Definirm
 entores,p
 alestrantese
 c omissãojulgadora; 

g)

Definiro
 sc ritériosd
 ep
 ontuaçãop
 araa
 a
 valiaçãod
 asp
 ropostas; 

h)

Homologara
 sd
 eliberaçõesd
 ac omissãojulgadora; 

i)

Avaliare
 r esolvero
 sc asoso
 missos. 
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9.D
 AE
 NTREGAD
 ASS
 OLUÇÕES 
9.1A
 c adae
 quipes eráp
 ermitidoa
 presentaru
 maú
 nicas olução. 
9.2A
 e
 ntregad
 as oluçãoterád
 uase
 tapas: 
9.2.1 Primeiramente, em data prevista no cronograma, as equipes deverão
entregar os arquivos para simulação das soluções propostas. Estes arquivos serão
utilizadosparaaavaliaçãodosalgoritmospropostosemsimulaçõesemtemporeal, pela
TyphoonH
 IL. 
9.2.2 A segunda etapa consiste na apresentação dos pitches para a Comissão
Julgadora, sendo que estes devem contemplar tanto a Vertente de Negócio quanto a
VertenteT
 ecnológica( item1
 0d
 esteE
 dital). 
9.3Noatodeentrega,aequipedeveráfornecertodasasinformaçõesnecessáriasparaa
avaliaçãod
 as olução,incluindoq
 uaisquerr ecursosn
 ecessáriosà
 s uae
 xecução. 
9.4 As soluções que preencherem os requisitos constantes dos itens acima serão
consideradasfinalizadas,e
 n
 ãop
 oderãos era
 lteradasp
 araa
 e
 tapad
 ea
 valiação. 
9.5Todososdireitosdepropriedadeintelectualdassoluções,incluindoprojetosecódigos
desenvolvidos durante o Hackathon SEPOC 2021, são compartilhadosigualmenteentre
osm
 embrosd
 ae
 quipeidealizadorad
 as olução. 
9.6 Informações mais detalhadas sobre cada etapa e cronograma de entrega serão
divulgadosn
 op
 rimeirod
 iad
 oH
 ackathonS
 EPOC2
 021,d
 ia1
 8d
 es etembrod
 e2
 021. 

10.D
 AA
 VALIAÇÃOD
 ASS
 OLUÇÕES 
10.1 As soluções desenvolvidas durante o evento deverão ser apresentadas pelas
equipes para análise ejulgamentodaComissãoJulgadorapormeiodepitchs,conforme
cronograma. Estará habilitada para o pitch aequipequeentregarsuasoluçãoconforme
ostermosd
 oitem9
 d
 esteE
 dital. 
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10.2 A Comissão Julgadora será composta por profissionais das áreas de negócios,
design, tecnologia de informação e comunicação, engenharia elétrica e eletrônica, e/ou
áreasc orrelatasa
 ostemasd
 oe
 vento,e
 scolhidosp
 elaC
 omissãoO
 rganizadora. 
10.3 Os critérios de avaliação da solução para a premiação são definidos em duas
vertentes:V
 ertented
 eN
 egócioe
 V
 ertenteT
 ecnológica. 
10.3.1V
 ertented
 eN
 egócio- a
 nalisadaa
 p
 artird
 op
 itchd
 ass oluções: 
a)

Resoluçãoe
 fetivad
 osd
 esafiosp
 ropostosn
 oH
 ackathonS
 EPOC2
 021; 

b)

Benefícios gerados para usuários, clientes e para a sociedade com a

implantaçãod
 as olução; 
c)

Viabilidade do uso, considerando o custo-benefício de implantação e a

replicabilidade/escalabilidaded
 as olução; 
d)

Inovaçãod
 ap
 ropostad
 es olução; 

e)

Facilidaded
 eu
 sod
 as olução; 

f)

Modelod
 en
 egócio; 

g)

Mercadod
 ea
 tuaçãoe
 c oncorrentes; 

h)

Organização da apresentação em termos de clareza da explicação da

solução. 

10.3.2 Vertente Tecnológica - analisada a partir das conclusões técnicas e
resultadosapresentadosnopitch, daentregadadocumentação,edaentregados
arquivosd
 es imulaçãoa
 dequados( TyphoonH
 ILC
 ontrolC
 enter): 
a)

Usabilidaded
 as olução; 

b)

Inovaçãod
 as olução; 

c)

Facilidaded
 eimplantaçãod
 as olução; 

d)

Organizaçãod
 oc ódigoe
 facilidaded
 em
 anutençãod
 as olução; 

e)

Organizaçãod
 ad
 ocumentaçãod
 as olução; 
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f)

Desempenho da solução técnica proposta quando submetida a

protocolo de testes baseado em simulações em tempo real (Typhoon HIL),
incluindop
 ossíveisc enáriosa
 dversos. 
10.4 Após a análise pela Comissão Julgadora, as equipes serão premiadas de acordo
com sua classificação geral em função da pontuação final obtida, conforme valores
descritosn
 oitem1
 2d
 esteE
 dital. 

11.D
 OSC
 RITÉRIOSD
 ED
 ESCLASSIFICAÇÃO 
11.1Asequipespoderãoserdesclassificadas,acritériodaComissãoOrganizadora,caso
ass oluçõesd
 esenvolvidas: 
a)

nãoe
 stejamd
 ea
 cordoc omo
 stemasa
 presentadosc omod
 esafios; 

b)

nãoa
 tendamà
 sn
 ormasd
 esteE
 dital; 

c)

sejamidentificadasc omop
 lágiod
 eo
 utrostrabalhoso
 up
 rodutos; 

d)

nãosejamapresentadasnosprazosecondiçõesestabelecidasnesteEdital

ee
 mc onformidadec omo
 c ronogramad
 oe
 vento. 

11.2Condutasantiéticas,nãocumprimentodasnormasinternasoudesrespeitoaoEdital
ou a outros participantes, bem como à Comissão Organizadora, mentores e Comissão
Julgadora,serãoanalisadasejulgadaspelaComissãoOrganizadora,podendoresultarna
desclassificaçãod
 or espectivop
 articipanteo
 ud
 ae
 quipee
 nvolvida. 

12.D
 ASP
 REMIAÇÕES 
12.1ApósaavaliaçãodassoluçõespelaComissãoJulgadora,serãoclassificadasastrês
melhores soluções, de acordo com os critérios de avaliação (conforme item 10 deste
Edital)e,desdequeplenamenteatendidasascondiçõesdopresenteEdital,receberãoas
seguintesp
 remiações: 
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a) Primeiro lugar: R$7.000,00 (setemilreais)ementoriapós-Hackathonda
aceleradoraW
 ow; 
b)S
 egundolugar:R
 $3.500,00( trêsm
 ile
 q
 uinhentosr eais); 
c)T
 erceirolugar:R
 $2.100,00( doism
 ile
 c emr eais). 

12.2 Os prêmios são entregues a cada participante da equipe, sendo pessoais e
intransferíveis.Osprêmiosemdinheiroserãodivididosigualmenteentreosmembrosdas
equipesv encedoras. 
12.3 Os valores serão repassados aos membros das equipes ganhadoras por meio de
ordensb
 ancáriase
 mitidase
 ma
 té5
 ( cinco)d
 iasú
 teisa
 pósa
 r ealizaçãod
 oe
 vento. 
12.4 As demais soluções desenvolvidas e validadas, se consideradas pela Comissão
Julgadora inovadoras e com grande potencial de solução dos desafios propostos no
Hackathon SEPOC 2021, receberão um Certificado de Destaque, emitido em nome da
equipe,p
 odendos eru
 tilizadoc omov alidaçãod
 aideia. 

13.D
 ASD
 ISPOSIÇÕESF
 INAIS 
13.1 A Comissão Organizadora do Hackathon SEPOC 2021 não se responsabiliza por
eventuaisdespesasoucustosdemateriaisdeconsumoquedeverãoseradquiridospela
equipep
 arad
 esenvolvimentod
 as olução. 
13.2 A Comissão Organizadora do evento se compromete a manter sigilo das
informações pessoais dos participantes que forem obtidas para realização do evento e
utilizá-lasa
 penasp
 arae
 stefim. 
13.3 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de modificar este Edital e a
programação a qualquermomento,informandoasalteraçõesrealizadascomointuitode
dar publicidade aos termos propostos no site oficial do evento, disponível no link
https://sepoc.com.br/hackathon/. 
13.4O
 sc asoso
 missoss erãor esolvidosp
 elaC
 omissãoO
 rganizadorad
 oe
 vento.
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