
                                    
 
 

 

REGULAMENTO 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. Este regulamento contempla informações e regras importantes sobre o 

funcionamento do evento denominado HACK@SCHOOLS, a ser promovido 

pelo hub “Space Terra”, com apoio da Prefeitura de Salvador, para a cidade 

de Salvador. E do Governo do Estado da Bahia para as cidades de Amargosa 

e Vitoria da Conquista.  

1.1.1. O HACK@SCHOOLS será regido pelas regras e disposições desse 

regulamento. 

1.1.2. A organização do HACK@SCHOOLS, poderá alterar e atualizar o 

Regulamento a qualquer momento, sem aviso prévio, sendo 

posteriormente divulgadas as alterações e ementas nos canais de 

comunicação da organização. 

1.1.3. Todos os participantes inscritos no HACK@SCHOOLS serão 

considerados conhecedores deste regulamento, declarando que leram, 

compreenderam, tem total ciência e aceitam, irrestrita e totalmente, 

todos os itens deste regulamento. 

1.1.3.1. Para os participantes com idade inferior a maioridade penal 

brasileira (18 anos), o consentimento referido no item 1.3 deste 

regulamento deve ser cedido pelos pais ou responsáveis pelo(s) 

mesmo(s), através dos documentos anexos a este regulamento. 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1. A participação no HACK@SCHOOLS é totalmente voluntária e os 

participantes, alunos e professores, não terão direito a remuneração. 



                                    
 
 

 

2.2. O evento será realizado exclusivamente, de forma presencial, dentro das 

dependências da escola sediadora do evento. 

2.3. Todos os participantes deverão, para garantir sua efetiva participação no 

HACK@SCHOOLS, entregar na instituição de ensino o termo de autorização 

devidamente assinado nos termos dos itens “1.1.3.” e “1.1.3.1.”. 

2.4. As participações deverão ocorrer em equipes, onde diversidade será fator 

diferencial e obrigatório, devendo conter igualdade entre os membros 

independente de gêneros, sexo, raça, cor. 

3. SOBRE A PREPARAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

3.1. O HACK@SCHOOLS tem o objetivo de apoiar a disseminação do 

conhecimento cientifico, assim como da cultura da inovação empreendedora 

nas instituições de ensino de ensino fundamental e médio. Dessa forma, 

entendemos que é imprescindível que o participante desse evento, assista a 

trilha educativa “Space Terra Talks”.  

3.2. As lives compõe uma trilha de conhecimento no formato bootcamp para guiar 

e munir de conhecimento os participantes, referentes aos desafios propostos. 

3.3. As lives estão disponíveis através do YouTube e Facebook: 

Youtube Canal Space Terra:  

https://www.youtube.com/c/SpaceTerra 

  Facebook – página “Space Terra” 

  https://www.facebook.com/spaceterraoficial 

 

 

https://www.youtube.com/c/SpaceTerra
https://www.facebook.com/spaceterraoficial


                                    
 
 

 

4. TEMA E OBJETIVO 

4.1. Com a corrida espacial a todo vapor, avançamos fortemente em tecnologia, de 

forma empreendedora e inovadora, sempre buscando desbravar o espaço e 

suas maravilhas, estudando nosso passado, entendendo nosso presente e 

vislumbrando nosso futuro. O mesmo ocorre no nosso Planeta Terra, que a 

muito tempo vem sofrendo com a ação do homem e, segue pedindo socorro. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) desenvolvidos pela 

ONU em parceria com diversos líderes mundiais vislumbrou uma nova 

perspectiva, mas ainda a muito a ser feito. 

4.1.1. Desta forma, cada equipe, poderá escolher 1 (um) desafio dentre os 2 

(dois) que estarão disponibilizados, sendo 1 (um) desafio voltado para 

solucionar um problema relacionado ao nosso Planeta Terra ou 1 (um) 

desafio voltado para solucionar um problema relacionado ao Espaço. 

4.1.2. Os desafios serão divulgados pela organização na abertura do evento, 

podendo sofrer ajustes, sem necessidade de aviso prévio, caso a 

organização julgue necessário. 

4.1.3. No decorrer das lives que ocorrerão antes, durante e após o evento, 

nos termos do item “3.1.”, serão apresentados conteúdos por 

especialistas renomados que irão munir os participantes dos 

conhecimentos necessários para a obtenção de bons resultados. 

4.2. O objetivo é entender a temática e criar soluções por meio do desenvolvimento 

de ideias inovadoras para explorar o espaço e salvar o nosso planeta. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições serão realizadas de forma automática pela instituição de ensino 

participante e validado, ou seja, confirmada a participação, após apresentação 



                                    
 
 

 

do termo de autorização devidamente assinada nos termos dos itens “1.1.3.” 

e “1.1.3.1.”.  

6. USO DA IMAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. O participante autoriza o “Space Terra” e os parceiros de organização do 

evento a divulgar seu nome, fotos e título do projeto e quaisquer imagens que 

forem possíveis no evento, para fins de divulgação do projeto 

HACK@SCHOOLS nos canais de comunicação da organização e dos seus 

parceiros. 

6.2. O banco de dados gerado em função das inscrições será de inteira 

responsabilidade do Space Terra e que poderá utilizá-lo sem quaisquer ônus 

para fins lícitos. 

7. SOBRE REGRAS DE CONDUTA 

7.1. Todos os participantes devem: 

7.1.1. Dirigir-se com respeito e consideração aos participantes, mentores, 

convidados palestrantes, organização e todo o corpo técnico envolvido; 

7.1.2. Participar de toda a programação do evento: lives, apresentações e as 

reuniões de mentoria; 

7.1.3. Não será permitido ao participante e/ou a sua equipe realizar 

apresentação com quaisquer manifestações de ódio que veiculem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

7.1.4. Não será permitido a divulgação de fotos ou vídeos de cenas de sexo, 

nudez ou pornografia sob pena de incorrer no crime previsto no art.218-

C, Código Penal. 



                                    
 
 

 

7.1.5. A inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato 

cancelamento da inscrição do participante e a desclassificação de toda 

a sua equipe. 

8. RESPONSABILIDADE LIMITADA 

8.1. A responsabilidade da equipe organizadora é limitada à organização e 

execução do evento, na forma definida nesse informativo. A equipe 

organizadora não será responsável por quaisquer prejuízos e danos sofridos 

pelos participantes que não tenham sido provocados diretamente. 

9. SOBRE OS PROJETOS VENCEDORES 

9.1. Uma comissão avaliadora definida pela organização será responsável por 

selecionar os 03 (três) melhores projetos desenvolvidos durante o 

HACK@SCHOOLS, de acordo com o tema exposto no início do evento e as 

soluções apresentadas. 

9.2. As 03 (três) melhores equipes receberão a oportunidade de participar do maior 

hackathon do mundo, o International NASA Space Apps Challenge, pela 

cidade de Salvador (BA), que acontecerá nos dias 30 setembro a 2 de outubro 

2022. Custos de deslocamento será por conta dos participantes.  

9.3. Demais possíveis premiações e/ou distribuição de lembranças e brindes que 

poderão ocorrer não possuirão critério obrigatório e estarão sujeitos a 

disponibilidade da organização e seus parceiros. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A inscrição e aprovação dos candidatos implicam no conhecimento e total 

aceitação deste regulamento. 



                                    
 
 

 

10.2. As dúvidas ou divergências não previstas neste regulamento serão 

julgadas e decididas de forma justa, soberana e irrecorrível pela 

organização do evento. 

10.3. A aceitação online dos termos deste Regulamento pelos participantes, 

condição prévia para a participação regular no HACK@SCHOOLS, 

também implicará na expressa autorização e licenciamento gratuitos, 

mundiais, livres de pagamento de royalties, por prazo indeterminado ao 

Space Terra e seus parceiros para fins de reprodução parcial ou integral, 

edição, adaptação, tradução para qualquer outro idioma, publicação, 

transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público por quaisquer 

meios e em quaisquer formatos de: 

10.3.1. Nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que poderão ser 

gravados durante o período de participação neste evento, a critério 

da equipe organizadora; 

10.3.2. Divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades do projeto 

vencedor. Os participantes vencedores ou qualquer dos 

participantes não terão direito ao recebimento de quaisquer 

valores, seja a que tempo e/ou a que título for, em virtude de 

qualquer forma de utilização, divulgação e reprodução. 

10.3.3. Os participantes declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos 

respectivos projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos 

para a participação neste evento não ofendem ou transgridem 

quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de 

propriedade intelectual; não são ofensivos, injuriosos, difamadores; 

nem são de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

10.4. Se o evento, de acordo com os critérios estabelecidos única e 

exclusivamente pela organização, concluir que qualquer participante 



                                    
 
 

 

obteve qualquer vantagem indevida mediante a utilização de meios 

fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados 

inadequados pela organização do evento, o referido participante, bem 

como sua equipe, será imediatamente desclassificado. 

10.5. Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os 

participantes e o HACK@SCHOOLS, relacionadas aos termos deste 

Regulamento deverão ser, exclusivamente, dirimidas perante o Foro da 

Comarca da Cidade de Salvador, sede da organização, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

10.6. O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por decisão da 

Comissão Organizadora sem que isso gere aos inscritos nenhum direito. 

Nenhuma das disposições deste regulamento gerará qualquer direito ou 

expectativa de direito líquido de ordem material e/ou intelectual a qualquer 

participante e/ou equipe. 

10.7. Os direitos de propriedade intelectual dos projetos produzidos no evento 

devem pertencer aos participantes, e não aos organizadores e/ou 

parceiros. 

10.8. Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo 

por eles produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo 

integral e exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, 

excluindo e indenizando ao Space Terra, em caso de demanda judicial ou 

extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos 

de propriedade intelectual, imagem, voz e nome. 

11. SOBRE AS DÚVIDAS 

11.1. As dúvidas sobre o evento podem ser dirigidas para o endereço de e-mail: 

spaceterraoficial@gmail.com  


