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Chamada para seleção de desafios para o Hackathon em Saúde 2019 

  

O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 

Saúde (Icict), por meio do Comitê Executivo do Hackathon em Saúde 2019, 

informa que estão abertas as inscrições para a seleção de propostas de desafios 

para a segunda edição do evento. 

O objetivo do Hackathon em Saúde é reunir programadores, designers e 

outros profissionais relacionados ao desenvolvimento de aplicativos web para 

computadores ou dispositivos móveis. Consiste em um esforço concentrado nos 

moldes de uma maratona para o desenvolvimento de inovações tecnológicas 

para o Sistema Único de Saúde (SUS) que proporcionem novidades do ponto de 

vista sociocultural. As inovações tecnológicas (protótipos) vencedoras serão 

contempladas durante o período de seis meses com apoio nas etapas de 

desenvolvimento e implementação.  

A partir do presente edital serão selecionadas 04 propostas de desafios 

submetidas por membros da comunidade Fiocruz, integrando todas as unidades 

e escritórios da Instituição. A ideia é democratizar a seleção, buscando uma 

conexão entre a marcante diversidade institucional e suas respectivas temáticas. 

O período de inscrição das propostas será de 8 de maio a 7 de junho de 

2019. 

  

1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste edital é convidar a comunidade Fiocruz para submissão 

de propostas de desafios que nortearão o desenvolvimento dos protótipos de 

aplicativos web a serem desenvolvidos pelos participantes durante o Hackathon 

em Saúde 2019. As propostas podem ser destinadas tanto para computadores 

quanto para dispositivos móveis e devem atender aos três princípios 

fundamentais do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade, considerando 

inovações socioculturais e relacionando-os à informação e
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 comunicação no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde que 

constitui uma das missões do Icict. 

 

2 PÚBLICO-ALVO  

 

Esta chamada destina-se a membros de todas as unidades e escritórios 

da Fiocruz, no sentido de valorizar a diversidade de propostas e 

experiências para a produção de soluções tecnológicas para o SUS.  

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. A ausência 

ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá resultar na 

desclassificação da proposta: 

 

a) A Chamada é aberta a servidores, terceirizados e bolsistas da Fiocruz; 

b)  O coordenador pode submeter apenas uma proposta; 

c) Todos os campos dos formulários de submissão devem ser 

preenchidos; 

d) Para garantir o desenvolvimento posterior dos protótipos, deve ser 

anexado à inscrição um Termo de Anuência da chefia* imediata quanto a 

participação na presente chamada (ver Anexo I); 

e) É vedada a participação de qualquer membro do Comitê Executivo do 

Hackathon em Saúde 2019 na proposição de desafios. 

 

3 FORMA DE APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA 

 

A proposta deve ser submetida no site https://hackathon.icict.fiocruz.br, 

na aba “Inscreva seu desafio”, no período de 8 de maio a 7 de junho de 2019.  

Deve-se preencher o formulário de forma objetiva e resumida observando 

os seguintes campos: nome do desafio; Unidade; proponente; qual o problema 

a ser resolvido; justificativa;; público-alvo; potenciais benefícios para a sociedade 

e para o SUS; e-mail; e telefone de contato.

https://hackathon.icict.fiocruz.br/
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4 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

A seleção será realizada pelos membros do Comitê Executivo do 

Hackathon em Saúde 2019, composto por profissionais do Icict, que escolherão 

04 propostas, sendo: 

  

a) Três desafios selecionados a partir das propostas enviadas por 

unidades ou escritórios da Fiocruz; 

b) Uma proposta do Icict, que após ser classificada pelo Comitê Executivo 

do Hackathon, será avaliada pelo Conselho Deliberativo do Icict.  

 

 5 ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

A seleção das propostas envolverá os seguintes critérios:  

 

a) Clareza dos objetivos;  

b) Relevância da justificativa; 

c) Aplicabilidade pelo público-alvo;  

d) Viabilidade da construção de protótipo durante o evento;  

e) Possibilidade de desdobramento com bom potencial de disseminação; 

f) Relevância no âmbito de avanços tecnológicos necessários ao SUS;   

g) Originalidade e caráter inovador no SUS. 

 

Os critérios de seleção serão documentados em ata pelo Comitê 

Executivo do Hackathon em Saúde 2019. 

Realizadas tais etapas, a relação final das propostas selecionadas será 

divulgada em: https://hackathon.icict.fiocruz.br.  

 

6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

a) Pesos dos critérios de avaliação das propostas:

https://hackathon.icict.fiocruz.br/
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CRITÉRIOS VALORES 

Clareza do problema 0 a 5 

Relevância da justificativa 0 a 5 

Aplicabilidade pelo público-alvo 0 a 5 

Viabilidade da construção 0 a 5 

Possibilidade de desdobramento com bom potencial de 
disseminação 

0 a 5 

Potencial de impacto para o SUS 0 a 5 

Originalidade 0 a 5 

  

b) Escala de avaliação de cada critério: a pontuação dos critérios de 

avaliação das propostas se baseia em escala de 0 a 5, conforme a 

seguir: 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

0 
Insatisfatório: A proposta não aborda o critério ou não pode ser 
avaliada por falta de informações. 

1 
Irrisório: o critério é insuficientemente abordado ou há sérias 
deficiências inerentes. 

2 Baixo: a proposta aborda o critério, mas há pontos significativos fracos. 

3 
Médio: a proposta aborda amplamente o critério, mas apresenta 
algumas deficiências. 

4 
Alto: a proposta aborda muito bem o critério, mas com um pequeno 
número de deficiências. 

5 
Excepcionalmente alto: a proposta aborda com sucesso todos os 
aspectos relevantes do critério. 

  

c) Etapas de avaliação pelo Comitê Executivo do Hackathon em Saúde: 

 

Etapa I – HOMOLOGAÇÃO - Análise das propostas quanto ao cumprimento dos 

critérios de elegibilidade da Chamada;
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Etapa II – AVALIAÇÃO da proposta a ser realizada por no mínimo 03 avaliadores 

do Comitê Executivo do Hackathon em Saúde com base nos critérios, sem que 

os mesmos conheçam a identidade do proponente. 

 

Etapa III - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. As propostas serão ranqueadas 

conforme a pontuação obtida (máximo de 35 pontos) e utilizando a pontuação 

dos critérios de clareza dos objetivos, relevância da justificativa e originalidade 

para eventual desempate. As três primeiras colocadas, dentre as propostas de 

outras unidades da Fiocruz, acrescida da proposta do Icict, decidida pelo 

Conselho Deliberativo da unidade, constituirão os desafios participantes do 

evento Hackathon em Saúde 2019.   

 

d) Critérios de eliminação: 

 

A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer um dos itens 

solicitados no modelo de submissão da proposta de projeto poderá resultar na 

desclassificação. 

Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, 

tampouco após o prazo final de submissão estabelecido no cronograma. 

  

7 RESULTADO DAS PROPOSTAS VENCEDORAS 

 

As propostas vencedoras serão divulgadas pelo número de inscrição no 

site: https://hackathon.icict.fiocruz.br no dia 05 de julho de 2019. 

  

8 RECURSOS 

 

Os recursos contestando o resultado poderão ser submetidos no período 

de 06 a 07 de julho de 2019 pelo e-mail hackathon@icict.fiocruz.br. As 

https://hackathon.icict.fiocruz.br/
mailto:hackathon@icict.fiocruz.br
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solicitações serão analisadas pelo Comitê Executivo do Hackathon em Saúde 

2019, que dará o parecer até o dia 8 de julho de 2019 por e-mail.  

  

9 APRESENTAÇÃO DOS DESAFIOS VENCEDORES NO PRÉ-HACKATHON 

 

Durante o evento Pré-Hackathon, que será realizado no dia 10 de julho de 

2019, os responsáveis pelas propostas vencedoras terão 15 minutos para 

apresentarem suas atividades e os problemas que justificaram a submissão da 

proposta, sem indicarem a solução esperada. 

  

10 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento da Chamada 08/05/2019 

Início da submissão de propostas 08/05/2019 

Final da submissão de propostas 07/06/2019 

Divulgação das propostas homologadas 14/06/2019 

Divulgação das propostas selecionadas  05/07/2019 

Recursos quantos aos resultados 06 e 07/07/2019 

Divulgação do resultado final 08/07/2019 

Pré-Hackathon 10/07/2019 

Hackathon em Saúde 19 e 20/10/2019 

Processo de implementação dos protótipos vencedores 11/2019 a 04/2020 

  

 11  HACKATHON EM SAÚDE 

 

As propostas selecionadas a partir desta chamada constituirão os 

desafios a serem apresentados às equipes participantes do evento Hackathon 

em Saúde 2019, por meio de inscrições, que serão abertas ao público em uma 

segunda etapa. Durante o evento serão elaborados protótipos de aplicativos a
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partir dos desafios apresentados. Para cada um dos desafios haverá a seleção 

de um protótipo vencedor da maratona.  

Os protótipos vencedores deverão ser inseridos no Arca - Repositório 

Institucional da Fiocruz (www.arca.fiocruz.br) visando reunir e disponibilizar a 

produção intelectual produzida pela Instituição, estimular a ampla circulação do 

 conhecimento e fortalecer o compromisso institucional com o livre acesso à 

informação em saúde. 

  

12 IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS VENCEDORAS DOS DESAFIOS 

 

As equipes vencedoras da maratona de desenvolvimento Hackathon em 

Saúde 2019 terão o período de 06 meses para desenvolverem os protótipos 

vencedores. Para tal, serão fornecidos recursos, equipamentos, suporte e 

espaço físico para o desenvolvimento dos aplicativos, e sua disponibilização 

gratuita em lojas virtuais como Google Play e App Store. 

Os propositores dos desafios vencedores deverão se comprometer a 

participar do Hackathon em Saúde como mentores e apoiar o desenvolvimento 

dos protótipos vencedores no período considerado, por meio da orientação às 

equipes, acompanhamento do desenvolvimento e avaliação dos resultados. 

  

13  CLÁUSULA DE RESERVA  

 

O Comitê Executivo Hackathon em Saúde 2019 reserva o direito de 

resolver os casos omissos e as situações não previstas neste Edital. 

 

14 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As dúvidas relacionadas a este Edital deverão ser encaminhadas para o 

e-mail hackathon@icict.fiocruz.br. 

 

 

 

http://www.arca.fiocruz.br/
mailto:hackathon@icict.fiocruz.br
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ANEXO I  

Termo de anuência 

 

 Declaro para os devidos fins que estou de acordo com a submissão da 

proposta “_______”, por _________, à chamada de seleção de propostas de 

desafios para o Hackathon em Saúde 2019. Comprometo-me também a 

participar do Pré-Hackathon, do Hackathon e a dar suporte ao posterior 

desenvolvimento do aplicativo, caso a referida proposta seja selecionada como 

um dos desafios do evento.  

 

Local, ___ de ____ de 2019. 

 

____________________________ 

(assinatura) 

 

 

Nome: 

Cargo:  

SIAPE: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 


