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1. O QUE É HACKATHON

Uma maratona de programação é mais conhecida por seu nome original em inglês, 
hackathon, que tem origem na expressão hacking marathon. Cabe frisar que o termo 
hacking é utilizado aqui em seu sentido original, que pode ser traduzido livremente como 
“encontrar uma maneira de realizar uma atividade de forma diferente da convencional ou 
sem os materiais ideais à mão”.

Não é necessário ser um programador ou ter conhecimentos de tecnologia para participar, 
na realidade as equipes são incentivadas a serem heterogêneas e apresentarem diferentes 
e variados perfis de trabalho (programador, designer, advogado, jornalista, estudante, 
professor etc) para atingirem seus objetivos de propor e elaborar a solução para algum 
desafio apresentado.

Além de tudo é uma experiência que permite às pessoas saírem de suas rotinas e se 
aventurarem em atividades diferentes das que estão acostumadas, estando assim 
fortemente alinhadas com os ideais e objetivos do Movimento Escoteiro. O hackathon 
serve como um aprendizado com muita utilidade não apenas no aspecto pessoal mas 
também no âmbito profissional.

2. OBJETIVOS

Realizar uma maratona de programação com a participação de jovens a partir de 13 anos 
de idade e adultos, que durante um final de semana inteiro trabalharão em equipes para 
desenvolver soluções a serem utilizadas durante o 7º Jamboree Nacional Escoteiro, que 
acontecerá de 15 a 21 de julho em Barretos, SP.

Serão trabalhados os seguintes pontos:

• Propor soluções rápidas e com baixo custo para os desafios propostos;
• Ajudar o Movimento Escoteiro a ser mais inovador, criativo e inclusivo;
• Desenvolver habilidades de colaboração entre os participantes;
• Incentivar o trabalho em grupo e a coordenação na execução de atividades.

As soluções apresentadas podem ser (mas não limitam-se a) uma página, um aplicativo 
ou um dispositivo.



3. LOCAL

Campo-Escola dos Escoteiros do DF
Setor de Clubes Sul, trecho 3/3, em Brasília, DF.

4. INFRA-ESTRUTURA

A utilização do alojamento do Campo-Escola pelos participantes durante o evento está 
incluída na inscrição do evento.

5. DATA

De 19 a 20 de maio de 2018.

6. INSCRIÇÕES

A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo sistema ”meu Paxtu”. 
Estará disponível a partir do dia 04 de abril e encerram-se no dia 11 de maio de 2018.

ATENÇÃO: AS VAGAS SÃO LIMITADAS A 60 PARTICIPANTES.

7. TAXA DO EVENTO E OPÇÕES DE PAGAMENTO

A taxa de inscrição cobrirá, alojamento, alimentação (almoço e jantar do sábado, café da 
manhã e almoço do domingo e lanches durante o dia), certificado de participação.

O valor da inscrição será de R$ 50,00 para pagamento até 27 de abril de 2018 e R$ 80,00 
para pagamento até 11 de maio de 2018, via boleto bancário emitido pelo MEU PAXTU.

Contato: hackathon@escoteiros.org.br



8. PARTICIPAÇÃO 

8.1. Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento

A responsabilidade pela realização do evento é da DEN - Diretoria Executiva Nacional 
da União dos Escoteiros do Brasil. A DEN designará os responsáveis pela execução do 
evento, com o apoio de profissionais e voluntários da UEB/DF.

8.2. Participantes

Poderão participar jovens com idades a partir dos 13 anos de idade e adultos devidamente 
registrados para o ano de 2018, que estejam dispostos a passar um final de semana 
interagindo com outros membros e desenvolvendo a criatividade para propor soluções 
inovadoras para os desafios propostos pela organização do evento.

9. PREMIAÇÃO

A equipe vencedora ganhará um vale-compra da loja escoteira.

10. PROGRAMAÇÃO

SÁBADO – DIA 19/05/18

Hora   Atividade

08:00   Recepção dos participantes
09:00   Abertura e Boas Vindas
09:15   Início do evento
13:00   Almoço
19:00   Jantar



DOMINGO – DIA 20/05/18

Hora   Atividade

01:00   Ceia
08:00   Café da manhã
13:00   Entrega das soluções e Almoço
15:00   Apresentação das soluções
17:00   Premiação e Encerramento

11. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

A Diretoria Executiva Nacional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento.

Curitiba, 03 de abril de 2018.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

União dos Escoteiros do Brasil


