


O Innovate H Hackathon 2020 é uma Competição de habilidades para o desenvolvimento
ágil de soluções para a promoção da transparência na sociedade digital, com critérios de
julgamentos e regras a serem obedecidas, sendo exigido dos competidores que
apresentem soluções reais, factíveis e concretas, que versem sobre a promoção da
transparência na sociedade digital.
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Bom 
evento!

Olá! 

A seguir, algumas orientações para 
participar do Innovate H - Hackathon

É importante utilizar fones de ouvido ou estar

num local silencioso para ter uma experiência

sem interferências;

Todos os microfones estarão desabilitados

(mutados) durante o evento, sendo liberados

apenas o dos palestrantes e apresentadores no

momento de uso da palavra;

Caso se sinta confortável, fique à vontade para

abrir sua câmera! Como estamos num ambiente

virtual, será uma grande satisfação e favorece

o network se pudermos nos ver.

O chat permanecerá desabilitado durante o

evento, sendo liberado sempre quando iniciar a

última palestra de cada painel para perguntas e

comentários os quais serão feitos uma triagem

para resposta pelos palestrantes;

Veja algumas dicas para 
uma melhor experiência 



Para acessar a videoconferência, 

você precisa garantir que o 

dispositivo que pretende usar 

cumpre todos os requisitos 

técnicos necessários e então 

configurá-lo corretamente. Nossa 

sugestão é que você faça isso pelo 

menos 2 horas antes do início do 

evento, seguindo as dicas a 

seguir:

Configure o seu dispositivo 

antes do início do evento

https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/360041726331-Requisitos-para-participar-de-um-evento-por-videoconfer%C3%AAncia-via-Sympla-Streaming-%E1%B5%87%E1%B5%89%E1%B5%97%E1%B5%83-
https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/articles/360041726331-Requisitos-para-participar-de-um-evento-por-videoconfer%C3%AAncia-via-Sympla-Streaming-%E1%B5%87%E1%B5%89%E1%B5%97%E1%B5%83-


Plataformas do 
Innovate H

Zoom: será nossa plataforma principal para

palestras, apresentação dos trabalhos e

julgamentos;

Whereby - plataforma de mentorias e trabalho

das equipes. Pessoas mentoras e pessoas

mentoradas receberão o link da SALA GERAL

no dia marcado para suas mentorias, a partir

da qual serão divididas em outras salas para

realizar o processo.

Sympla: é a plataforma oficial de cadastro de

participantes e pessoas mentoradas.



acesso dos 
participantes para 
palestras e sala 
principal



Como funciona

Este é o ambiente que será
transmitido as palestras.
Para entrar, basta apenas
acessar através do link
enviado para o e-mail
cadastrado no formulário de
inscrição.



Equipes



Este é o ambiente privativo das
equipes que competirão no
hackathon

Como funciona



Mentores



É necessário que os mentores façam a 
inscrição através do seguinte link 
encurtador.com.br/kvJNQ

Acesse o link, que será enviado por e-
mail, 30min antes do horário de início da 
sua mentoria para testes e ajustes e 
definição da sequência de visitas as 
equipes

Cronograma de Mentorias:
29/08 – Sábado, 10h00
29/08 – Sábado, 15h00
30/08 – Domingo, 10h00
30/08 – Domingo, 14h00

Como funciona



Jurados



É necessário que os jurados façam a 
inscrição através do seguinte link 
encurtador.com.br/kvJNQ

Acesse o link, que será enviado por e-
mail, 30min antes do horário de início do 
julgamento para testes e ajustes.

Cronograma de Julgamento
30/08 – Domingo, 18h00

Como funciona



Palestrantes e 
mediadores



É necessário que os palestrantes 
e mediadores façam a inscrição 
através do seguinte link 
encurtador.com.br/kvJNQ

Acesse o link, que será enviado 
por e-mail, 30min antes do 
horário de início da sua palestra 
para testes e ajustes;

Como funciona



funcionalidades
durante o evento
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Compartilhar a tela

Será atribuída a função co-
host/co-anfitrião aos 
palestrantes e mediadores, 
de tal forma que estará 
habilitada a função para 
você realizar o 
compartilhamento de tela 
durante a transmissão do 
evento se for do seu 
interesse exibir algum slide.
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Plano de Fundo Virtual (Virtual Background)

O recurso plano de fundo virtual 
permite exibir uma imagem ou vídeo 
como plano de fundo durante uma 
reunião de zoom. 
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Chat

O chat permite a interação com 
participantes durante o evento. 
Você pode enviar uma mensagem 
privada para um único usuário ou 
para um grupo. 
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Utilização do Zoom
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