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1. Sobre o Sancathon 
O SancaThon é um desafio da USP São Carlos, no formato de hardware hackathon,              

que tem como premissa o trabalho em grupo, visando melhorar a comunidade local por meio               
da tecnologia. O SancaThon está empenhado em fornecer um espaço seguro e acolhedor,             
sem levar em conta afiliação política, aparência física, condições físicas ou mentais, estado             
civil, etnia, expressão de gênero, idade, identidade de gênero, nacionalidade, neuro(a)           
tipicidade, nível de conhecimento, nível de experiência, raça, sexo, orientação sexual,           
religião, status socioeconômico ou histórico, status parental, ou qualquer outro atributo. Os            
mentores e jurados do SancaThon compartilham a responsabilidade de aplicar essas           
políticas conforme necessário, de forma a manter um ambiente aberto e acolhedor.  

Como organizadores do Sancathon, acreditamos que os princípios descritos neste          
documento são essenciais para manter esse ambiente. Além disso, queremos que tais            
princípios não somente sejam aplicados no evento, mas também em quaisquer aspectos de             
nossas vidas. A organização também busca e estimula a diversidade de formações dos(as)             
participantes, pois, para nós, as melhores ideias surgem de ambientes mais diversos. 

A segunda edição do SancaThon tem como objetivo o desenvolvimento de           
tecnologias voltadas às Future Farms. Embora amplo, tal assunto possui escopos mais            
restritos, de forma que os trabalhos possam apresentar maior nível de detalhamento ao final              
do desafio. Ademais, os projetos são de responsabilidade de seus idealizadores e            
desenvolvedores e não contará com taxa de adesão, de forma que questões financeiras não              
impliquem restrições à participação de potenciais interessados(as). 

2. Sobre a Propriedade Intelectual 
As ideias, projetos ou soluções desenvolvidas pelos participantes são propriedades          

deles mesmos. Este é um evento colaborativo e uma oportunidade para desenvolver novas             
ideias em grupo. Ou seja, a propriedade da ideia dos participantes do SancaThon será da               
própria equipe idealizadora. 

Toda a responsabilidade legal das soluções desenvolvidas durante o evento é           
dos(as) participantes ou equipes, bem como todos os direitos e deveres da propriedade             
intelectual, inclusive o eventual registro para a proteção dos seus direitos em órgãos             
competentes para tal, como no caso de patentes. 

Os participantes concordam que as soluções desenvolvidas no evento não violem           
direitos de terceiros, principalmente propriedade intelectual. Os participantes concordam         
também em não produzir algo ilícito ou ilegal. 

3. Cronograma  
As datas e locais estão sumarizadas na tabela 01 deste documento. Estão incluídos             

locais, horários e responsáveis por cada treinamento, maratona, workshop ou evento de            
qualquer outra natureza que seja parte do SancaThon. 

 
 



                          

Tabela 01: Agenda resumida do evento 
 

nº Data Horário Atividade Responsável Local 

1 
13 de 

Março de 
2019 

20h Início das inscrições Equipe 
organizadora 

Via Google 
Form 

2 
24 de 

março de 
2019 

17h Término das Inscrições Equipe 
organizadora 

Via Google 
Form 

3 
29 de 

março de 
2019 

20h 
E-mail de confirmação 
para participação no 

evento 

Equipe 
organizadora 

Via e-mail 
cadastrado 

4 
01 a 05 de 

abril de 
2019 

Horários à tarde e 
à noite (mais 

informações no 
evento e no site) 

Warm-Up Organizadores 

Variados (Mais 
informações no 

evento e no 
site) 

5 05 de Abril 
de 2019 19h Abertura da Maratona Organizadores 

Anfiteatro Jorge 
Caron 

6 
6 e 7 de 
abril de 
2019 

8h do dia 6 de 
abril até 16h de 7 

de abril 

Maratona de 
programação Organizadores 

Biblioteca Prof. 
Dr. Sérgio 
Rodrigues 
Fontes - 

EESC-USP(1) 

7 07 de Abril 
de 2019 16h às 20h Apresentação dos 

trabalhos e premiação 
Banca de 

Especialistas 
Anfiteatro Jorge 

Caron 

 
(1) Endereço da Universidade de São Paulo - Área e do Campus de São Carlos -               

Avenida Trabalhador São-carlense, 400, CEP 13566-590 - São Carlos SP 
 
 
Cada uma das atividades listadas acima está detalhada na seção 5 deste documento             

(seção detalhada).  
 
 

4. Inscrições 
 
Poderão se inscrever maiores de 18 anos, conforme as normas estabelecidas neste            
regulamento: 
 
a) Realizar as inscrições pelo site: https://goo.gl/forms/0qhzvVBL0RJrUoxi1; 

https://goo.gl/forms/0qhzvVBL0RJrUoxi1


                          

b) Data limite para inscrição: 24 de março às 17h  
c) Os interessados deverão efetuar inscrição individualmente ou em grupo; 
d) Grupos de até 5 pessoas, compostos por pelos menos 2 desenvolvedores, 1 designer, 1               
business e 1 de qualquer modalidade citada anteriormente; 
e) 100 vagas totais, sendo 40 para desenvolvedores, 20 para designers, 20 para business e               
outras 20 livres para qualquer uma das modalidades citadas anteriormente. 
f) Os selecionados serão notificados via e-mail até dia 29 de março às 20h00. 
 
 É importante ressaltar que há a possibilidade de se inscrever em grupo, mas que não               
há necessidade de as equipes serem formadas antes do evento. É possível que o(a)              
interessado(a) se inscreva sozinho(a) e forme a equipe durante o evento. Cada equipe deve              
ser formada por pelo menos 2 desenvolvedores, 1 designer, 1 business e outro integrante de               
qualquer uma das modalidades citadas anteriormente, totalizando 5 integrantes. 
 

5. Agenda detalhada do Evento 
 

No início do evento, será feita uma apresentação geral sobre o tema sugerido, bem              
como uma orientação sobre os materiais disponibilizados. Em seguida, serão formadas ou            
confirmadas as equipes participantes, de forma que fique tudo preparado para que os             
grupos iniciem suas atividades no sábado 06/04, às 8h. Recomenda-se que os grupos             
dediquem um bom tempo na concepção da solução proposta e só então iniciem o              
desenvolvimento. Na tabela 2 constam os nomes das atividades, responsáveis e uma            
descrição detalhada acerca de cada uma delas. 
 
 

Tabela 2: Agenda detalhada do evento 
 

nº Atividade Responsável Descrição 

1 Início das 
inscrições Equipe organizadora 

As inscrições serão feitas via Google Form. Existe        
uma checkbox, em que se pode optar pela opção         
de disponibilizar seu currículo para as empresas       
patrocinadoras do evento entrarem em contato com       
ofertas de estágio e emprego. É válido ressaltar que         
a equipe de organização não divulgará quaisquer       
informações acerca dos inscritos, com exceção do       
currículo (caso a pessoa assinale tal opção no        
formulário); 

2 Término das 
Inscrições Equipe organizadora 

Ocorrerá com o término do prazo. Caso o número 
de participantes exceda, haverá uma seleção de 
candidatos; 
 

3 E-mail de 
confirmação para Equipe organizadora Ocorrerá até 29 de março de 2019; 



                          

participação no 
evento 

4 Abertura da 
Maratona Organizadores Os(as) participantes receberão mais detalhes sobre 

a programação e materiais disponíveis; 

5 Maratona de 
programação Organizadores Recebimento dos materiais; 

6 Encerramento do 
evento Organizadores 

Ao final do evento, os grupos deverão preparar uma         
apresentação de 3 minutos. Além disso, devem       
demonstrar o seu protótipo funcionando para a       
banca avaliadora. É necessário que sejam incluídos       
os motivos para as escolhas do tema, além de uma          
pesquisa de soluções já existentes e os resultados        
obtidos com base no que foi construído durante o         
evento. Os jurados terão 5 minutos para realizar        
perguntas aos grupos; 

7 Premiação Banca de 
Especialistas 

As premiações serão detalhadas em breve na       
página do evento no Facebook, mas podemos       
adiantar que os vencedores receberão kits de       
desenvolvimento e apoio do EESCIn durante a       
pré-incubação da tecnologia desenvolvida, visando     
sua participação em atividades com investidores      
(venture capitals) e profissionais de comunicação. 

 
Para mais detalhes do evento: http://www.sel.eesc.usp.br/sancathon2019/ 

 
É possível também acompanhar no Facebook o evento: 
https://www.facebook.com/events/770977033259729/.  

 

6. Quanto ao escopo do desafio do SancaThon 
 

Um dos maiores diferenciais do SancaThon é o foco em soluções baseadas em             
Hardware e neste ano contaremos com diversas ferramentas para trazer soluções aos mais             
relevantes problemas da agricultura. 

Os participantes terão acesso a uma grande quantidade de diferentes placas,           
sensores e outros recursos para criarem suas provas de conceito e testes, além mentores              
das diversas área da engenharia, negócios e programação, que poderão apoiar na solução             
de dúvidas que possam agilizar o processo de desenvolvimento tecnológico e do negócio             
proposto. 

Como o tema Future Farms é bastante amplo, dois desafios serão focos nesta             
edição, sendo eles a "Automação de processos e coleta de informações por aplicações IoT"              
e a "Redução de desperdício e aumento da sustentabilidade usando sistemas embarcados". 
 

http://www.sel.eesc.usp.br/sancathon2019/
https://www.facebook.com/events/770977033259729/


                          

7. Critérios de avaliação e premiação 
As equipes serão avaliadas com base em uma série de critérios, que estão listados              

nesta seção na tabela 3.  
 
 

Tabela 3: Lista de critérios de avaliação das propostas de solução apresentadas 
 

Lista de critérios 
Viabilidade econômica e 

técnica 
Proposta é relevante e/ou gera 

impacto 
Realização de buscas acerca 

da solução proposta 

Protótipo funcional Dificuldade técnica do projeto Definição dos próximos passos 
do trabalho 

 
 

Tabela 4: Prêmios - serão detalhados em breve 
 

Lista de prêmios 
Kit de desenvolvimento Pré-Incubação EESCIn 

visando a melhoria do protótipo 
e do modelo de negócio para a 

busca de investidores.  

Apresentação do protótipo no 
“Business Day” do SIAGRO 

2019,  no qual ocorrerão 
demonstrações de tecnologias 
inéditas, com representantes 
dos setores público e privado, 
investidores (venture capitals) 

e profissionais de 
comunicação. 

 

8. Conduta 
Este código de conduta serve para garantir que toda e qualquer pessoa que deseje              

participar seja capaz de fazê-lo. Ele se aplica a todos os eventos do SancaThon, desde o                
hackathon, o evento warm up e até horários de descanso. Além disso, aplica-se às              
atividades online relacionadas ao SancaThon, como postagens no GitHub, Slack e nos            
Grupos do Google. A tabela 5 sumariza os princípios a serem seguidos obrigatoriamente             
durante o evento. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnpdia.embrapa.br/siagro/
http://www.cnpdia.embrapa.br/siagro/


                          

Tabela 5: Lista de princípios mandatórios para o evento 
 

Princípios 

Não assedie 

Assédio é qualquer comportamento indesejado ou hostil em relação a outra           
pessoa por qualquer motivo. Isso inclui, mas não se limita a, comentários            
verbais ofensivos relacionados a características ou escolhas pessoais, imagens         
ou comentários sexuais, intimidação, perseguição, fotografia ou gravação de         
assédio, interrupção constante de discussões ou eventos, publicação não         
consensual de comentários privados, contato físico inadequado ou atenção         
sexual indesejada. Além disso, a conduta não precisa ser intencional para ser            
assédio. 
O SancaThon não tolerará esse comportamento. A equipe será         
desclassificada. 

Respeite as 
opiniões e 

habilidades 
dos outros 

O SancaThon foi concebido como um evento para pessoas com diferentes           
níveis de habilidade e abordagens para se encontrarem e trabalharem juntas           
em direção a objetivos comuns. Como resultado, não é esperado que todos            
compartilhem da mesma opinião. No entanto, é esperado que o desacordo seja            
feito respeitosamente. Além disso, também é esperado que os membros          
comuniquem-se respeitosamente. Para isso, não julgue o nível de         
conhecimento ou experiência de outros participantes. Não deprecie a falta de           
informação ou insista em precisão desnecessária. É um ambiente de          
aprendizado para todos os envolvidos. Portanto, tenha recursos para que os           
outros - assim como você - cresçam. 

Mantenha sua 
equipe aberta 

Exceto em casos em que isso impediria significativamente a produtividade, há           
sempre espaço em um projeto SancaThon para mais uma pessoa. A menos que             
isso afete muito negativamente os objetivos do projeto, qualquer pessoa que           
esteja interessada em um projeto pode se juntar a ele. 

Aspirações 

Embora este documento exista principalmente para evitar certos        
comportamentos ruins, também acreditamos que os membros da nossa         
comunidade devem trabalhar em prol de um padrão mais elevado. Para esse            
fim, encorajamos fortemente a seguinte conduta, embora sejam        
consideradas mais ambiciosas do que necessárias. 

1. Trabalhe para garantir que o público-alvo da solução esteja bem          
representado em todos os estágios de desenvolvimento: Procure        
aqueles que estão sub-representados e remova as barreiras ao acesso.          
Ouça tanto - ou mais - do que você fala, e considere todas as ideias,               
mesmo que elas pareçam improváveis no começo; 

2. Capacitar, experimentar e encontrar um caminho para todos        
contribuírem: Quando mais pessoas compartilham seus      
conhecimentos e habilidades, elas dão ao projeto uma chance maior de           
sucesso. Busque incluir todas pessoas da equipe, mesmo as com          
habilidades incomuns. Experimente novas abordagens e não tenha        
medo de experimentar algo que possa não funcionar. 



                          

9. Procedimentos para relato de violação de conduta 
Se você não conseguir resolver o problema ou se sentir desconfortável ao fazer isso,              

entre em contato com um dos organizadores, pessoalmente ou eletronicamente. O           
organizador concorda em manter as informações compartilhadas em associação com uma           
violação do Código de Conduta privadas e podem revelá-las somente com a aprovação             
da(s) pessoa(s) afetada(s).  

As informações de contato para cada organizador estão listadas no site na seção             
“Sobre” do site do SancaThon 2019 e você também pode enviar uma mensagem anônima              
(ou não-anônima) através da Página de Contato. Neste caso, a mensagem será vista por              
todos os organizadores do evento. Por favor, esteja ciente de que os relatórios eletrônicos              
podem não ser vistos imediatamente. Algumas informações que podem ser úteis durante o             
relato, mas não são mandatórias, seriam:  

 
1. Quem é você? 
2. Quem violou o Código de Conduta? 
3. O que aconteceu? 
4. Onde e quando a violação ocorreu? 
5. Quem pode ter testemunhado a violação? 

 

10. Resultados 
Os organizadores do evento concordam em tratar todas as violações de forma            

imparcial e se esforçarão para aplicar este código de conduta de forma consistente. Em              
situações isso pode não ser possível devido a relacionamentos pessoais ou comerciais.            
Ocorrências como essas farão com que os relatos de violação sejam encaminhados para             
outro tomador de decisão apropriado, desde que haja aprovação da(s) pessoa(s) afetada(s). 

Os organizadores do evento podem tomar qualquer ação apropriada, incluindo          
expulsão e banimento de eventos futuros, para resolver uma violação deste código de             
conduta. 

 

11. Realizadores e Apoiadores 
Realizadores:   
Centro Avançado EESC de Apoio à Inovação (EESCIn) 
Espaço EngComp (EESC-ICMC) 
Núcleo de Empreendedorismo da USP São Carlos (NEU-SC) 
Biblioteca Prof. Dr. Sérgio Rodrigues Fontes (EESC) 
Semana da Engenharia de Computação (SEnC) 
Semana da Integração da Engenharia Elétrica (SIEEL) 
 
Apoiadores USP: 
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação (SEL-EESC) 



                          

Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx EESC) 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) 
Pró-Reitoria de Graduação (PRG) 
Secretaria Acadêmica da Engenharia Mecânica (SAMeca) 
Secretaria Acadêmica da Engenharia Mecatrônica (SAdEM) 
 
Patrocinadores e parceiros  
Embrapa, Toradex, Cargill, AgTechGarage, ABStartups, Alura e Oracle.  


