REGULAMENTO HACKATHON SYNC 3 – FORD
O evento denominado HACKATHON SYNC 3, ou simplesmente “Hackathon”, é promovido pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., sociedade brasileira inscrita perante o CNPJ/MF sob nº
03.470.727/0001-20, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na
Avenida do Taboão, nº 899, Rudge Ramos, doravante denominada “Ford”. A participação neste
evento é voluntária e gratuita, não estando condicionada à aquisição de qualquer bem ou
contratação de qualquer serviço prestado, direta ou indiretamente, pela Ford. Trata-se de
evento promovido pela Ford com a finalidade de proporcionar mero entretenimento dos
participantes e estímulo ao desenvolvimento de recursos tecnológicos. Embora seja promovido
pela Ford e vinculado às marcas e/ou quaisquer outros signos distintivos de titularidade da
Ford, o evento não contará e/ou proporcionará, de qualquer forma, qualquer tipo de
premiação, sorteio, vale-brinde, concurso ou seleção de predicados, tal como disposto neste
regulamento.
1.DESCRIÇÃO: O Hackathon consiste em evento para o entretenimento dos participantes por
meio de atividade de desenvolvimento de aplicativos para iOS ou Android, integrados ao
sistema Sync AppLink- sistema multimídia presente nos carros da Ford que permite o acesso a
aplicativos por comandos de voz – garantindo as diretrizes e boas práticas para uma melhor
experiência de uso do aplicativo dentro do carro.
2. ATIVIDADE PROPOSTA: A atividade de entretenimento proposta envolverá os participantes
no desenvolvimento de um aplicativo compatível ao SYNC 3, com temática livre. Cada grupo de
participantes deverá prover e levar, na data proposta, seu próprio Computador, não se
responsabilizando a Ford quanto a eventuais prejuízos eventualmente ocasionados durante o
evento no que diz respeito a todo e qualquer pertence dos participantes. No âmbito do evento,
a Ford irá fornecer, igualmente e sem qualquer distinção, os recursos necessários para que a
atividade possa ser executada:


Workshop SYNC 3: O Supervisor de Serviços conectados da Ford América do Sul, David
Borges, irá apresentar a dinâmica do Hackathon SYNC 3 e junto com seu time dará um
workshop com noções básicas de desenvolvimento com uso do SYNC AppLink, que
permite ao motorista acessar aplicativos de smartphones por meio da tela, botões e
comandos de voz do veículo. Também serão mostrados exemplos de funcionalidades
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iniciais de conexão com o carro, para serem usadas no desenvolvimento do aplicativo
final.


Um app protótipo com as seguintes características: integrado ao SYNC AppLink com
funções básicas já implementadas; desenvolvido para as plataformas Android e IOS;



04 (quatro) Kits técnicos de desenvolvimento do SYNC 3 (“TDKs“). Os kits poderão ser
utilizados para os testes da solução, mas eles não poderão sair do espaço físico
reservado à realização do Hackathon SYNC 3;



Supervisão da atividade e instruções de especialistas da Ford às equipes durante o
Hackathon;



Haverá alimentação gratuita disponível aos participantes durante todo o período do
Hackathon: sanduiches naturais de queijo, atum e presunto; lanche natural de frango;
mix de amendoins; pipoca; esfihas de forno (queijo e carne); bolos de chocolate e
cenoura; serviço de bebidas com sucos de caixinha; água mineral; refrigerantes; café e
água de coco.



Adicionalmente, todo e qualquer participante receberá, igualmente, um único kit de
brindes, distribuído voluntariamente pela Ford, em razão da mera participação no
evento. Por clareza, todos os participantes serão contemplados com a mesma
modalidade de kit, sendo que, em nenhuma hipótese, será distribuído mais do que um
único kit por participante. Tal kit conterá: 1 (uma) mochila saco, 1 (uma) camiseta, 1
(uma) caneca com aquecedor USB, 1 (um) adaptador de tomada universal, 1 (um)
caderno, 1 (uma) caneta e 1 (um) pen drive com o app protótipo.



Após a realização da atividade proposta, os participantes e a equipe de supervisores e
instrutores da Ford promoverão um debate conjunto, no qual serão discutidos os
critérios descritos no item 6 deste documento. Não haverá, de nenhuma forma,
classificação ou seleção dos participantes em razão de sua participação no evento, ou
tampouco critérios para classificação, premiação ou seleção de participante. Em razão
disso, a Ford não concederá nenhum prêmio ou bonificação, a qualquer título, seja
individual ou em grupo, em decorrência da participação na atividade de entretenimento
proposta.
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3.INSCRIÇÕES:


As incrições poderão ser feitas:
o No estande da Ford dentro da Campus Party Weekend, das 14 às 23 horas do dia
20/08/2016.



Dados necessárias para as incrições: nome, e-mail, celular e mini biografia;



As vagas são limitadas a 28 pessoas, que poderão ser divididas em até 7 grupos.



A quantidade de grupos participantes serão definidas de acordo com as inscrições
recebidas;



Caso haja mais de 28 participantes inscritos, o critério para participação será definido
levando-se em consideração, exclusivamente, a ordem de chegada do participante;



Uma lista de espera será produzida e, conforme haja eventuais desistências, os
próximos interessados serão convocados, seguindo a ordem de chegada;



Não será permitida a inserção de novos integrantes nos grupos após o começo do
evento;

4.PREPARAÇÃO


Será realizado um encontro online no dia 19 de Agosto, durante o qual os especialistas
da Ford poderão responder eventuais dúvidas sobre o Hackathon. Caso tenha interesse
em participar deste encontro, envie um e-mail para forddev@ford.com, com o título
Hackathon SYNC 3;



As demais dúvidas sobre o Hackathon poderão ser tiradas no estande da Ford na
Campus Party Weekend, no dia 20/08/2016, a partir das 14h;



A Ford irá realizar ainda uma palestra na Campus Party Weekend, sobre tendências de
mobilidade após a qual a equipe de especialistas da Ford estará disponível para tirar
dúvidas sobre o Hackathon.

5. MATERIAL TÉCNICO DE REFERÊNCIA:

A documentação e suporte serão passados no

workshop a ser realizado na própria Campus Party Weekend. Antes do Hackathon venha ao
espaço da atividade e tire suas dúvidas. Os participantes que tiverem interesse em melhor
compreender as ações da Ford em parceria com desenvolvedores podem acessar o site
https://developer.ford.com/.
6. CRITÉRIOS SUGERIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO: Neste Hackathon as soluções criadas
não serão classificadas, nem haverá qualquer tipo de seleção dos participantes, conforme
definido no item 2 acima. Todos participantes estão convidados a comparecer ao debate que
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encerrará a atividade de entretenimento proposta, no qual as versões finais dos aplicativos
desenvolvidos serão comentadas pelos especialistas técnicos da Ford com base em:


Conexão com o carro: o aplicativo capturar ao menos um dado do veículo via Applink.
Ex: Velocidade, GPS, temperatura, etc;



HMI: segurança, praticidade, usabilidade, organização e simplicidade;



Criatividade da solução: será medida quão criativa a solução proposta é. Contará no
julgamento o ineditismo da solução proposta. Nesse critério, apesar de não ser
obrigatório, o uso criativo de outros equipamentos, hardwares e aplicações/ APIs serão
considerados no julgamento.



Impacto comercial/social: será julgado o impacto criado pela solução, seja em potencial
comercial, caso a solução fosse comercializada, seja em potencial social, o quanto a
solução beneficiaria a sociedade ou um grupo específico dentro dela.



Critérios técnicos: clareza do código e ausência de defeitos (bugs) com a solução em
funcionamento; originalidade dos Hacks, tanto com o kit quanto no desenvolvimento da
programação e utilização criativa da tecnologia; utilização de outras APIs, hardwares ou
equipamentos no desenvolvimento da solução; apresentação e usabilidade da solução.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS


A solução poderá ser feita em qualquer categoria (utilidades, rede social, serviço, etc..);



Qualquer equipamento extra trazido pelo grupo é permitido, desde que devidamente
registrado na Campus Party Weekend, seguindo o regulamento do evento. Nesse caso,
não há restrição de equipamentos e eles poderão ser incorporados à solução criada.
Também é liberada a utilização de qualquer API ou informação aberta dentro da
solução;



O desenvolvimento deve ser todo realizado dentro do tempo do Hackathon;



A solução poderá ser constituída de outras soluções criadas (apps, páginas web, etc.).

8.DIREITOS DE PROPRIEDADE E IMAGEM


Os participantes garantem que detêm a titularidade exclusiva, livre de toda carga ou
limitação, de todos os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados dos
trabalhos desenvolvidos por cada qual durante a atividade proposta. Assim, Ford e/ou a
organização não será, em nenhum caso, responsável por eventuais reclamações de

GED_Contencioso - 285793v1 / 0597-1871

terceiros, em relação a infrações de direitos de propriedade intelectual de qualquer
natureza.


A organização reserva-se o direito de negar a participação de pessoas que violem
direitos de propriedade intelectual e/ou copiem conteúdos dos quais não são
proprietários. Por clareza, os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados dos
trabalhos desenvolvidos por cada qual durante a atividade proposta pertencerão
integralmente aos seus respectivos autores.



A organização reserva-se o direito de utilizar os trabalhos desenvolvidos pelos
participamentes para reproduzi-los, integral ou parcialmente, por todas as modalidades
que julgar adequadas, e em quaisquer formatos, bem como imprimi-los, inseri-los ou
veiculá-los em quaisquer materiais de suporte físico ou eletrônico, incluindo mas não se
limitando a publicações, revistas, periódicos, folhetos, folders e em qualquer material de
propaganda e publicidade, palestras, fitas ou outros suportes para gravação de imagens
e dados, CD-roms, cartazes, páginas, sites e/ou blogs na Internet, ou em qualquer outro
meio de divulgação, seja ele físico e/ou digital/eletrônico, conhecido hoje ou que se
desenvolva no futuro, para fins promocionais, institucionais ou para quaisquer outras
finalidades que Ford pretender, neste ato ou futuramente, em todo o mundo e durante
todo o período de proteção de tais direitos, conforme a legislação vigente atinente à
Propriedade Intelectual.



A FORD compromete-se a não utilizar as soluções ou códigos desenvolvidos dentro do
evento para fins comerciais próprios, salvo se com pleno consentimento do grupo
desenvolvedor, ficando com os desenvolvedores de sua inteira posse.



Cada participante autoriza a FORD, de forma irrevogável, gratuita e perpétua, a utilizar
sua imagem e/ou seu nome, sempre vinculada à sua participação no evento, para a
finalidade institucional, promocional e/ou comercial, incluindo, mas não se limitando a
publicidade, aviso ou comunicação, a ser realizada em qualquer meio, escrito ou
audiovisual, em todo o mundo e durante todo o tempo permitido legalmente,
comprometendo-se a assinar quaisquer documentos ou autorizações que possam ser
necessárias para o uso da imagem e/ou de seu nome.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao assinar este termo, o participante do Hackathon Sync 3 declara atender aos termos e
condições gerais da Campus Party Weekend, disponíveis no site oficial do
evento: http://recife.campus-party.org/termos-e-condicoes-gerais



Não é permitido o desenvolvimento prévio de hardware e software antecipadamente
para o evento. Todo desenvolvimento deverá ser realizado no período da Campus.



É vedada a participação de funcionários e terceiros ligados a Ford.



No caso de uma situação não prevista neste regulamento, a Ford se reserva o direito de
deliberar sobre o assunto.



A organização reserva-se o direito de modificar em qualquer momento o regulamento,
ou mesmo sua possível anulação antes do prazo prefixado, sempre que exista justa
causa, comprometendo-se a comunicar o novo regulamento e as novas condições da
ação ou sua anulação definitiva, se for o caso, com a suficiente antecipação e
publicidade, sem que exista direito a qualquer indenização em favor dos participantes.



A organização não se responsabiliza por participações que não sejam computadas por
problemas técnicos que ocorram na transmissão dos dados.



A organização poderá desqualificar automaticamente qualquer participante que possua
comportamento inadequado ou viole direito de terceiros.



Toda tentativa por parte dos participantes de violar, de forma deliberada, algum dos
sites da Ford ou de prejudicar o funcionamento legítimo do evento poderá constituir
uma afronta às leis penais e civis, e poderá acarretar a devida responsabilização por
danos e prejuízos que vier a causar.

10. AGENDA FORD NA CAMPUS PARTY WEEKEND (RECIFE)


PALESTRA TENDÊNCIAS DE MOBILIDADE NO MUNDO CONECTADO

Data: 20/08, das 16h às 16h45
Tema: Como a evolução tecnológica traz novas tendências de mobilidade.
Palestrante: Luciano Driemeier, gerente de Estratégia do Produto da Ford América do Sul.
Local: Palco Inovação e Ciência


HACKATHON SYNC 3

Data: 21/08
Horário: Das 00H às 07h00
Local: Espaço Hackathon da Campus Party Weekend, no Classic Hall, Recife- PE.
Agenda detalhada:
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Dia 20/08
14h00- Início das inscrições presenciais
23h00 – Fim das inscrições presenciais
23h30 – Distribuição dos kits aos participantes
Dia 21/08
00h00 – Abertura Hackathon + Workshop com introdução ao desenvolvimento SYNC 3
00h30 – Início do desenvolvimento
00h30 – Alimentação disponível
06h00 – Fim do desenvolvimento e início da avaliação equipe Ford
06h30 – Feedback equipe Ford aos participantes
Número de inscrição:
Nome do participante:
Assinatura:
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