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TERMO DE COMPROMISSO – Edição 2017 
Desenvolvimento Sustentável 

 
 
 

 

 

 

 

1. O (s) autor (es) de propostas e protótipos de aplicativos com foco no tema “Desenvolvimento 

Sustentável” para terem efetivado inscrições no 3º Hackathon MAIS, deverão preencher  e 

assinar este termo de compromisso declarando conhecimento e consentimento, e encaminhar o 

documento a organização até dia 19/05/2017. Deverão enviar o documento no formato digital 

scaneado e postar seu original para o endereço informado no regulamento.  

 

2. As equipes participantes que inscreverem propostas de aplicativos nesta edição declaram estar 

cientes e em concordância com os critérios de inscrição e seleção que prevê entre outros, avaliação 

da sua proposta de aplicativo por uma comissão técnica de especialistas que pontuarão quesitos da 

proposta mediante critérios pré-estabelecidos.  

 

3. A organização se compromete a publicar no site benchmarkingbrasil.com.br até dia 02/06/2017 

a lista em ordem alfabética das propostas de aplicativos aprovados para compor o Ranking 

Hackathon MAIS 2017. A classificação no Ranking será conhecida apenas no XV Bench Day em 

29/06/2017, em São Paulo/SP.  

 

4. As equipes que tiverem propostas de aplicativos selecionados deverão desenvolver protótipo (ou 

similar) para apresentação ao público visitante do XV Benchmarking Brasil em 28/06 e 29/06 de 

2017, em São Paulo/SP.  

 

5. As equipes que tiverem propostas de aplicativos selecionados para compor o Ranking do 

Hackathon MAIS 2017, autorizam os organizadores, a realizarem divulgação e publicação da 

proposta do aplicativo selecionado (texto, fotos, vídeos, demos e outras informações pertinentes) 

ao público geral interessado no formato digital, presencial ou impresso, sem nenhum ônus. Os 

organizadores pretendem disponibilizar o conteúdo total ou parcial do projeto no Livro BenchMais, 

Revista Benchmarking e no Banco Digital do Programa Benchmarking Brasil, a exemplo do adotado 

para as outras modalidades do Benchmarking Brasil.  

 

6. Cada proposta de aplicativo selecionada para compor o Ranking Hackathon MAIS  terá direito 

a convidar 02 pessoas no total além de seus autores para participar do XV Bench Day. Terão até o 

dia 11/06/2017 para informar os nomes de seus convidados ao representante de sua escola, e a 

escola até o dia 15/06 para compilar todos os nomes e enviar a lista completa dos seus convidados 

aos organizadores.  

 

7. As equipes que tiverem propostas de aplicativos selecionados para compor o Ranking do 

Hackathon MAIS 2017, estão cientes e em concordância que, caso não haja número suficiente de 

inscrições e/ou de aprovações os organizadores reservam o direito da não realização da iniciativa.  

 

8. As equipes que tiverem propostas de aplicativos selecionados para compor o Ranking do 

Hackathon MAIS 2017, estão cientes e em concordância que o não cumprimento de qualquer um 

dos requisitos e prazos acima mencionados serão desclassificatórios, e declaram-se aptas para o 

cumprimento dos mesmos.  

 

São Paulo,       de                                     de 2017. 

 

 

Assinatura de todos os membros da equipe 

 

 

Nome e documento de identificação (RG ou CPF) de todos os membros da equipe 
 

 

Nome da Instituição de Ensino e assinatura do responsável 
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