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O Hackathon Escoteiro é um evento Nacional, destinado a jovens dos Ramos Sênior e Pioneiro com o 
objetivo de criar soluções inovadoras.

Não é necessário ter conhecimento de programação para participar da atividade: basta ter boas ideias 
e vontade de aprender. Durante dois dias a Equipe Nacional de Inovação e Tecnologia, em conjunto 
com especialistas de empresas nos segmentos de Comunicação, Marketing, Finanças, Negócios e TI, 
aplicarão dinâmicas para capacitar os jovens na construção de um produto (protótipo) que, ao final, 
deverá ser apresentado, pelos próprios jovens, a uma banca julgadora, no estilo do programa de TV 
denominado “Shark Tank”.

Nosso foco será criar e propor soluções para a Acessibilidade Digital e Comunicacional, mais detalhes 
e informações a respeito serão divulgadas no Boletim 2.

Acreditamos que o Hackathon Escoteiro é uma excelente oportunidade para que os jovens desenvolvam 
novas habilidades na construção de projetos, sejam efetivamente ouvidos e adicionem tal experiência 
como diferencial em seus currículos profissionais (terem participado ativamente de um evento de 
inovação).

Palestra Magna

Para iniciar o evento, teremos a participação de Allyne Pires com a palestra magna sobre Acessibilidade 
Digital e Comunicacional.

Allyne é comunicóloga formada em Jornalismo, com quase 10 anos de experiência entre as atividades 
de assessoria de imprensa, comunicação interna, analista de conteúdo, marketing de conteúdo, 
marketing digital e consultoria em acessibilidade e inclusão. Como escoteira conquistou o distintivo 
especial de Lis de Ouro - e hoje atua como escotista no Clã Pioneiro, além de fazer parte das equipes 
de Comunicação e Inclusão (estado de São Paulo) - está atuando como Assessora Voluntária de 
Comunicação Acessível. Também já esteve na Equipe Nacional de Inclusão e Acessibilidade, onde 
coordenou o curso introdutório de inclusão e acessibilidade e colaborou para a oficina de mesmo tema.

• Inscreva-se. 
• Solucione os desafios propostos com sua equipe.
• Apresente a solução para a banca avaliadora.
• Avaliadores vão decidir qual equipe leva o prêmio para casa.

• Proporcionar capacitação para o uso de ferramentas que auxiliem no processo de levantamento, 
discussão e organização de ideias, em equipe.

Apresentação

Como funciona?

Objetivo do evento
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• Proporcionar capacitação para o uso de ferramentas que auxiliem a priorizar tais ideias (conceito de 
MVP - produto mínimo viável).

• Oportunizar mentoria da Equipe Nacional de Inovação e Tecnologia e de profissionais de mercado, 
a fim de auxiliá-los no processo de concepção, construção e apresentação do produto (protótipo), 
dentro dos objetivos propostos.

• Oportunizar trabalho em equipe, em um sistema de patrulhas (times de produto), com acesso a 
materiais e dinâmicas que auxiliem na execução da atividade.

• Apresentar o seu produto para avaliação da banca julgadora, competindo por um prêmio específico.

LOCAL: Em sua residência #FiqueEmCasa 
Plataformas: Discord, Google Meet e Zoom

INÍCIO: 04 de dezembro de 2021, às 08h.

ENCERRAMENTO: 05 de dezembro de 2021, às 19h.

CREDENCIAMENTO: Do momento que o servidor for divulgado até às 8:00 do dia 04 dezembro de 
2021. O participante deverá seguir as instruções do canal de texto #credenciamento do Discord. Após 
esse horário, o participante deverá buscar informações com a organização do Evento.

JOVENS: 
100 vagas para jovens do Ramo Sênior e Ramo Pioneiro, divididos em equipes de no mínimo 4 pessoas 
e máximo de 6 pessoas, podendo ter jovens de ambos os ramos e de UELs diferentes.

EQUIPE DE SERVIÇO: 
Será composta por membros da Equipe Nacional de Inovação e Tecnologia.

CASOS ESPECIAIS:
Favor contatar a Coordenação através do email fernando.kobaia@escoteiros.org.br

Conexão com internet adequada para chamadas de vídeo e voz;

Computador e/ou celular para acesso às plataformas;

Câmera (webcam, celular, etc) para participação de chamadas de vídeo (opcional);

Ter registro escoteiro válido;

Estar autorizado pela Diretoria da UEL a participar do evento.

Infraestrutura do evento

Participação

Pré-requisito para participação



3° Hackathon Nacional Escoteiro 4Boletim 1 - Informações Gerais
Versão 1

Sábado – 04 de dezembro de 2021 Domingo – 05 de dezembro de 2021
Até 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30 
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00 
14:00 – 17:00
18:00 – 19:45
20:00 – 21:30 
21:15 – 23:15

Taxas Bancárias/Custos Administrativos e Operacionais
Kit Participante (1 Distintivo + logística de envio)
Servidor e Sistemas para operacionalização do evento
Reconhecimentos
Contingência

08:30 – 11:30
12:00 – 14:00
13:00 – 15:15
15:30 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:20
18:20 – 18:30

*Por ser uma atividade on-line, as refeições 
são por conta de cada participante.

Credenciamento
Abertura e avisos
Palestra Magna
Programa
Almoço*
Programa
Programa
Janta*
Programa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

....

....

....

....

....

....

R$ 9,00
R$6,00
R$3,00
R$5,00
R$2,00

....
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..........................................................................

Programa
Almoço*
Programa
Apresentações
Programa
Encerramento
Avaliação do evento

O evento tem custo de R$25,00
FORMA DE INSCRIÇÃO: via MEU PAXTU até o dia 29/11

Distribuição de Custos

Tenho que me inscrever com a equipe formada?
As inscrições podem ser feitas individualmente, no período pré evento terá um canal no discord 
específico para formação de times pelas pessoas avulsas. Caso alguém ainda fique sem equipe até o 
dia 02 de dezembro de 2021 será alocado de forma aleatória em alguma equipe existente.

Eu tenho minha equipe pronta, o que eu faço?
Após a confirmação de inscrição no evento de todos os participantes e pagamento dos boletos, basta 
preencher o formulário: bit.ly/EquipesHackathon21

Para quais perfis de pessoas o hackathon é indicado?
Os participantes do do 3º Hackathon Nacional é indicado para quaisquer pessoas que se encaixem 
em algum dos perfis abaixo:
Pessoas inovadoras, criativas, que gostem de pensar fora da caixa, empreendedoras, preocupadas 
com o meio ambiente, que querem mudar o mundo, tecnológicas, curiosas.
O Hackathon escoteiro NÃO é indicado APENAS para pessoas das áreas de tecnologia, desenvolvi-
mento e empreendedorismo. TODO mundo pode participar!

Como as mentorias vão funcionar?
As mentorias serão divididas por temas, com rotação de equipes com especialistas.

Qual o papel dos mentores durante o evento?
É ser a luz no fim do túnel! Os mentores são pessoas com domínio de campo e experiência para dar 

Programação

Inscrição

FAQ
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conselhos que realmente funcionam. Importante lembrar que nenhum deles vai dar respostas para a 
equipe, mas sim estimular o time para que encontrem as respostas que precisam. Os mentores existem 
para gerar “provocações”, mas não entenda isso como algo ruim, construtivo é a palavra da vez aqui.

Tem certificado?
O certificado de participação será emitido automaticamente via MEUPAXTU no final do evento. E a 
equipe vencedora receberá também um certificado especial.

O que a equipe precisa entregar do projeto?
Sabemos que devido ao prazo, e limitações de isolamento social não é possível finalizar completamente. 
Então, a equipe deverá entregar o protótipo virtual, junto com a documentação e apresentação.

Qual o critério de avaliação dos projetos?
Alguns dos critérios serão: Criatividade e originalidade, Aplicabilidade, qualidade da apresentação e 
do protótipo, entre outros.

Um integrante da minha equipe perdeu o prazo e as vagas de inscrição, o que fazer?
Os casos serão analisados individualmente, porém não há garantia de que o participante possa participar.

Horário: Os participantes devem se apresentar para credenciamento no horário estipulado. E o 
representante da equipe deve-se apresentar nos horários de check-in de status (Será divulgado no 
boletim 2) com tolerância de 5 minutos, em caso ultrapasse o horário será considerado ausência e pontos 
serão descontados.

Discord: A ferramenta para comunicação oficial durante todo o evento será o Discord (https://discord.com/). 
Todos os canais serão moderados durante todo o evento e má conduta poderá ser penalizada.

Atitudes e comportamento: Eventos Escoteiros são um local de encontro, intercâmbio e amizade, 
fraternidade/marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam respeitadas as 
normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão tomadas as medidas apropriadas 
que poderão, inclusive, culminar com a exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante 
responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes de tal situação.

Apresentação pessoal: conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e 
sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro.

Relações interpessoais: não serão permitidas atitudes ou situações que comprometam a integridade 
física, psíquica e moral dos participantes, ou sua estabilidade emocional. Os participantes devem 
manifestar respeito mútuo. Os adultos deverão respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil dos 
Escoteiros do Brasil, conforme previsto no Capítulo 15 de nosso P.O.R.

Uso de imagem: Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na forma de 
fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Este 
material poderá ser utilizado em recursos gráficos e/ou digitais destinados aos propósitos escoteiros e à 
divulgação do Movimento Escoteiro.

Política de Proteção Infanto-juvenil: os eventos realizados estritamente os princípios os regrados pela 
Política de Proteção Infanto-juvenil emanada dos Escoteiros do Brasil.  

Normas
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Fernando Kobaia
Coordenador Nacional de Inovação e Tecnologia

Curitiba, 10 de novembro de 2021

Quaisquer procedimentos não previstos neste Boletim serão passíveis de análise e decisão pela 
Equipe de Organização. Informações complementares podem ser obtidas junto ao Escritório Nacional 
através do e-mail eventos@escoteiros.org.br ou pelo site www.escoteiros.org.br – clicando na aba de 
“Contato”, ou pelo telefone (41) 3330-9784; ou ainda diretamente com a organização do Evento, pelo 
e-mail fernando.kobaia@escoteiros.org.br

Outros


