
Guia da Usuária/Regras 
O Hackathon terá duas fases: uma seletiva e, por fim, a rodada de 

desenvolvimento.
 

FASE CLASSIFICATÓRIA

• Preciso pagar para participar?
   Não há custos nem para o cadastro nem para a participação no evento. A Hotmart planejou um dia de    
   programação colaborativa e ganhos incalculáveis para que você possa dar asas às suas ideias e mostrar 
seu 
   compromisso com a comunidade sem nenhum tipo de preocupação ou investimento. Também 
ofereceremos as 
   refeições, os lanches, os cafezinhos, além de espaços para descansar quando você precisar de uma 
pausa. 

• Como será feita a seleção de convocados? 
   Seu conhecimento de diferentes tecnologias e seu histórico de experiência de programação serão 
levados em        
   conta. 

• Como vou saber se fui convocado? 
   Caso sua inscrição seja selecionada, entraremos em contato com você! ;) 

• O que preciso levar para o Hackathon? 
   Energia e boa vontade! 
   Você não vai precisar de uma equipe pré-determinada (uma vez que os times serão formados durante o 
evento). 
   Também não será necessário levar códigos prontos, comida ou bebida. 

• Sou menor de idade, posso participar? 
   Devido às questões de responsabilidade legal e do happy hour, no qual haverá bebidas alcoólicas, as     
   participantes devem ser maiores de 18 anos. 

FASE HACKATHON 

• Quais são as condições de participação e as regras de conduta durante o evento?
  As condições de participação e as regras de conduta estão disponíveis aqui, e deverão ser previamente 
aceitas e respeitadas para a participação no HACKATHON e, especialmente, durante o evento. Esperamos 
a cooperação das participantes para ajudar a garantir um ambiente seguro e uma experiência positiva 
para todas. 

• Qual o briefing a ser seguido?
   A Hotmart irá estabelecer, durante o evento, as orientações dos desafios, abordando todos os requisitos
   conceituais e técnicos exigidos de cada participante. 

• Beleza. Chegando lá e vou falar com QUEM? 
   Já no credenciamento, você será orientada pelos responsáveis pela recepção dos participantes e, após o 
café, haverá uma apresentação com alguns representantes da Hotmart, os senseis e convidados. Você vai 
saber tudo, tim-tim por tim-tim! 

• Peraí! Não vou precisar de notebook?! 
   Toda a infraestrutura e equipamentos serão disponibilizados pela Hotmart, contudo, a responsabilidade 
e cuidado pelo uso dos materiais cabe a cada participante.

• Quais recursos posso utilizar?
   As participantes podem usar recursos externos (tutoriais, fóruns, listas de discussão ou manuais online, 
livros e ajuda de amigos), porém, todos os arquivos-fonte deverão ser criados pelos membros da equipe.

• E como saber de qual equipe faço parte?
   Após a apresentação, os senseis organizarão as participantes em sete times e cada um deles deve 
contribuir com ideias e soluções para o desenvolvimento de um software específico.

Atenção: não será permitida a utilização de códigos prontos! A lógica de formar pequenos times, desenhar 
coisas conjuntamente e trabalhar em tempo real é exatamente encorajar o improviso e espontaneidade dos 
grupos.


