
 
 
 

                                                                                                                                                 
 

REGULAMENTO DO HACKATHON 2022 
 
 
 
 
 
 

Este regulamento contém informações básicas e regras sobre o funcionamento 
do HACKATHON DA ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE, que ocorrerá entre os dias 
2 e 6 de maio de 2022. Todas as regras e disposições deste documento se aplicarão 
durante todo o período de realização do evento. Portanto, é imprescindível que o 
candidato leia o REGULAMENTO NA ÍNTEGRA para melhor compreender e aproveitar o 
HACKATHON. 
 
1. DO TEMA E DO OBJETIVO 

 
Este Hackathon é uma competição de propostas de solução para problemas reais 

de engenharia e química, apresentados pelas empresas parceiras deste evento. A 
solução desses problemas deve combinar habilidades de trabalho em equipe, 
criatividade, colaboração e conhecimento técnico, para, em um curto período, 
promover o desenvolvimento de soluções para um estudo de caso em uma temática 
disponibilizada pela organização do evento. Os temas serão divulgados no site do 
Hackathon www.mackenzie.br/hee2022 e na abertura oficial do evento, cujo objetivo 
é gerar propostas inovadoras no desenvolvimento do projeto e que possam ser 
aplicadas nas áreas tema definidas. 
 
2. PROGRAMAÇÃO 
 

O Hackathon acontecerá de forma presencial nas dependências da Escola de 
Engenharia Mackenzie, conforme programação abaixo: 
 

DATAS E PRAZOS 

Abertura das inscrições 11/04 

Encerramento das inscrições 26/04 às 23h 

Análise e validação das inscrições 27/04 

Divulgação das inscrições homologadas 28/04 

Período de realização do Hackathon 02 a 06/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mackenzie.br/hee2022


 
 
 

                                                                                                                                                 
 

 
 
3. CALENDÁRIO  
 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

PERÍODO HORÁRIO 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 

Manhã 
8h 
| 

12h 
 MENTORIA 2* MENTORIA OPTATIVA 

MENTORIA 3* 
Apresentação Prévia dos Resultados APRESENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO FINAL DOS 
TRABALHOS 

Tarde 
13h30 

| 
17h30 

 MENTORIA 2* MENTORIA OPTATIVA 
MENTORIA 3* 

Apresentação Prévia dos Resultados 

Noite 
18h30 

| 
22h30 

Abertura (18h30) 
Auditório Ruy Barbosa 
Presença OBRIGATÓRIA 
para TODAS AS EQUIPES 

MENTORIA 2* 
SIMULADO AVALIA 

para todos os cursos 
da EE 

MENTORIA 3* 
Apresentação Prévia dos Resultados 

19h – Entrega dos 
envelopes com as equipes 

vencedoras de cada desafio 

MENTORIA 1* 
Após a abertura (20h30) 

APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO FINAL 
DOS TRABALHOS 

19h30 – Evento de 
encerramento do 

Hackathon e anúncio das 
equipes vencedoras 

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
I. A inscrição será feita por equipe, ou seja, um único preenchimento do formulário 

para indicar todos os integrantes; 
II. No momento da inscrição, será necessário informar qual o membro da equipe 

será o líder; 
III. As equipes devem ser formadas com o número de integrantes (mínimo ou 

máximo) informado em cada desafio/empresa disponível no site; 
IV. As equipes terão professores tutores que farão um trabalho de mentoria para 

orientá-las no desenvolvimento de soluções para o desafio proposto pela 
empresa; 

V. Para cada empresa/desafio haverá um calendário com o horário das mentorias, 
que serão realizadas por docentes da EE, assim como, com a participação direta 
de representantes da empresa; 

VI. As equipes devem ser formadas por alunos que possuam matrícula ativa; 
VII. É vedada a participação de um aluno em mais de uma equipe. O aluno que se 

encontrar nessa situação será convidado a escolher uma das equipes, sob pena 
de ser desvinculado de todas elas; 

VIII. A inscrição da equipe, cede e autoriza de forma inteiramente gratuita, os direitos 
de utilização da imagem de todos os integrantes inscritos, assim como, os 
materiais e depoimentos produzidos durante o Hackathon. 
 

5. DAS CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS (AVALIAÇÃO FINAL) 
 

1. A equipe deverá, obrigatoriamente, participar da abertura e de uma mentoria 
em cada dia da semana (conforme calendário) e do encerramento. 

2. Ao término de cada mentoria, haverá uma validação da presença para todos os 
integrantes do grupo; 

3. Será desclassificada a equipe que não obtiver registro de presença nas atividades 
diárias estabelecidas no item 1 acima; 



 
 
 

                                                                                                                                                 
 

4. É vedada a realização do projeto por integrantes externos à equipe sob pena de 
desclassificação; 

5. Será emitido certificado de participação para os integrantes de todas as equipes 
que chegaram na etapa de avaliação final e participaram de todas as atividades 
diárias estabelecidas no item 1;  

6. Todos os inscritos receberão horas de atividades complementares, 
proporcionalmente as etapas (dias) do Hackathon; 

7. A participação neste Hackathon, por meio da efetivação da inscrição, implica que 
todos os integrantes da equipe têm conhecimento e total aceitação dos termos 
deste Regulamento. 

 
 

6. INSCRIÇÃO 
 

I. Cada integrante da equipe deverá doar 1 kg de alimento não perecível. Este material 
será doado à uma instituição definida pela comissão organizadora. 

II. A inscrição poderá ser feita por qualquer membro da equipe, com indicação do líder 
no ato da inscrição; 

III. A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial do evento 
www.mackenzie.br/hee2022 ; 

IV. Os alunos de todos os cursos da EE poderão participar de qualquer desafio e as 
equipes poderão ter integrantes de qualquer curso. Os estudantes da FCI poderão 
participar dos desafios indicados especificamente para essa Unidade Acadêmica. 

 
 

7. DO JULGAMENTO 
 

• A avaliação das soluções propostas será realizada em etapa única por uma 
comissão formada docentes da EE e representantes das empresas; 

• A comissão julgadora e os critérios de avaliação serão definidos de acordo com 
cada desafio. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão organização do 
evento.  
 
Canal de comunicação e dúvidas: divulga.engenharia@mackenzie.br 
 
 

http://www.mackenzie.br/hee2022
mailto:divulga.engenharia@mackenzie.br

