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O QUE É?

O Hackathon Conexão Arte e Cultura é uma maratona de criação, 
de caráter interdisciplinar e colaborativa, realizada inteiramente 
online e gratuita, promovida como parte da programação do 
evento. 

Seu objetivo é reunir participantes e mentores dos segmentos 
da tecnologia, inovação, administração, setores culturais e 
criativos, com finalidade de possibilitar o desenvolvimento de 
soluções inovadoras e protótipos na área de arte e cultura, 
baseados em desafios e separados por equipes.



Público de até 120 participantes que manifestar interesse no 
hackathon no momento de inscrição no evento. Trata-se de 
discentes, servidores, empregados terceirizados, estagiários e 
egressos envolvidos nas ações de arte e cultura do Ifes, bem 
como discentes e servidores da rede pública do ensino básico 
capixaba e os artistas, agentes culturais e membros dos 
coletivos e entidades artísticas e culturais que atuam no Espírito 
Santo.

Cada participante deve manifestar acordo com o Regulamento 
do Hackathon Conexão Arte e Cultura.



CLUSTERS E EQUIPES

ARTE E TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL

Inclusão e Integração, Impacto e 
responsabilidade social, Territorialidade, 
Economia criativa

Pensar a transformação da 
sociedade por meio da arte, seus 
processos e seus desdobramentos.

CULTURA E CONEXÕES

Interculturalidade, Intercâmbio, Difusão, 
Internacionalização 

Promover a conexão de pessoas, 
grupos, coletivos, ações  e 
organizações através das 
potencialidades da cultura.

ARTE NA EDUCAÇÃO

Multidisciplinaridade, Construção do 
aprendizado, Interatividade, 
Democratização

Pensar o desenvolvimento da 
relação entre educação e arte, 
seus processos e seus 
desdobramentos.



Cada cluster receberá até 40 participantes. Os participantes 
poderão manifestar interesse em até 2 opções de cluster e o 
preenchimento dos cluster será feito por ordem de inscrição (a 
medida que um cluster estiver preenchido, o participante será 
alocado em sua segunda opção).

Os participantes de cada cluster formarão até 8 equipes com, no 
mínimo 3, e no máximo 5 participantes cada. Na ausência de 
participantes para formar, pelo menos, 2 equipes em algum 
cluster, os participantes poderão ser realocados para os demais 
clusters.



As equipes serão montadas no primeiro dia do Hackathon. É 
desejável que cada equipe tenha, pelo menos, 1 membro com 
conhecimento em tecnologias da informação ou comunicação 
e/ou 1 membro com conhecimento em administração ou design 
e/ou 1 membro seja do setor cultural ou criativo.

As equipes só poderão ser alteradas (divididas, integradas, 
mudanças de participantes, etc) até a primeira atividade do 
terceiro dia do evento e se o resultado final não comprometer 
os limites estabelecidos de equipes por cluster e participantes 
por equipe. Todas as alterações devem ser imediatamente 
comunicadas ao Coordenador do respectivo cluster. 



MENTORES

Os mentores serão pessoas com domínio de campo e 
experiência suficiente para orientar as equipes à seguir o melhor 
caminho. 

Cada cluster terá até 2 mentores de cada área (podendo variar o 
mentor de um dia para o outro):  
● Arte e cultura
● Tecnologia e inovação
● Administração e negócios



Cada mentor, dentro de sua especialidade, apoia as equipes, 
fazendo questionamentos, tirando dúvidas, trocando 
experiências e acompanhando o desenvolvimento das soluções 
concebidas. E por sua trajetória, os mentores entendem a fundo 
um determinado assunto, inspiram, e influenciam na tomada de 
decisão dos participantes.

Se eles não têm dúvidas? Então o mentor pode (deve) criá-las! 
Desafiá-los, cutucar e questionar! Afinal, o mentor está lá para 
ajudar as equipes, e a melhor maneira de ajudá-las é fazer com 
que elas falhem a tempo de consertar.



Participe de mente e coração abertos!

Algumas ideias podem parecer muito absurdas no começo, mas 
se tornam geniais com alguns ajustes. A mentoria é a 
responsável por tais ajustes! É preciso estimular as equipes a 
polir ideias brutas até que elas virem verdadeiros diamantes. 
Tudo isso através de feedbacks construtivos e da orientação 
adequada.

Os mentores precisam estar dispostos a ajudar os participantes 
que passam por alguma dificuldade e ter paciência para dialogar 
com eles.



Horários da Mentoria

DESCRIÇÃO 06/12/2021 
(seg)

07/12/2021 
(ter)

08/12/2021 
(qua)

09/12/2021 
(qui)

APRESENTAÇÕES E 
ATENDIMENTO DAS 

EQUIPES
16h às 17h45 16h30 às 17h

19h às 20h 17h às 17h30 16h às 17h30

MOMENTOS ABERTOS 
COM AS EQUIPES 17h45 às 18h30 17h às 19h 17h30 às 19h -

MENTORIA 16h às 18h30 16h30 às 20h 17h às 19h 16h às 17h30



ATIVIDADES

O Hackathon Conexão Arte e Cultura terá uma carga horária total de 30 
horas com atividades distribuídas em todos os dias do evento e nos três 
turnos (manhã, tarde e noite).

Pré-evento

Pesquisa sobre o perfil 
dos participantes

Treinamento dos 
mentores

1º Dia

Abertura do 
Hackathon

Divisão das equipes

Mapeamento do 
problema/ideia a ser 
implementado

2º Dia

Esboço de solução ou 
protótipo

4º Dia

Apresentação das 
soluções ou 
protótipos (pitch)

Escolha dos 
destaques

Encerramento do 
Hackathon

3º Dia

Desenvolvimento da 
solução ou protótipo



Nos seguintes momentos é necessário que todas as equipes 
estejam presentes para desenvolvimento das atividades:

DESCRIÇÃO 06/12/2021 
(seg)

07/12/2021 
(ter)

08/12/2021 
(qua)

09/12/2021 
(qui)

MOMENTOS COM A EQUIPE 
DE EXECUÇÃO E MENTORES 14h às 18h30 16h30 às 19h 17h às 19h -

MOMENTOS COM O PÚBLICO 
GERAL DO EVENTO 16h às 17h30 19h às 20h30 10h às 11h30 16h às 17h30

OBS: Os demais horários poderão ser estabelecidos por cada equipe, 
conforme o mapa de atividades. A equipe que não participar de 2 ou 
mais desses momentos, não poderá apresentar o projeto final e, 
consequentemente, não irá participar da escolha dos destaques.



AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E DESTAQUES

A entrega final dos projetos deverá ser feita no formato de um 
pitch de até 3 minutos que será apresentado no último dia do 
evento.

Os projetos serão avaliados pelos demais participantes do cluster 
e pelo público geral do evento, devendo observar os critérios:
● Apresentação
● Criatividade e inovação
● Impacto socioeconômico
● Viabilidade de execução
● Relação com ações de arte e cultura do Ifes



O formulário de avaliação será disponibilizado durante o tempo 
reservado para comentários dos mentores (cerca de 2 min). A 
equipe que tiver maior média aritmética em cada um dos 
critérios avaliados, será o destaque do cluster na sua respectiva 
categoria.

No caso de empate, caberá aos mentores desempatar com base 
nas entregas parciais feitas nos momentos de validação.



Premiação para os projetos destaques:
● Certificação dos participantes das equipes
● Kit Ifes: bolsa, bloco de anotação, caderno e caneta
● 01 Mentoria complementar




