
 

 

EXPERIÊNCIA HCPA  2019 - TDAH HACKATHON, 1ª Edição 

 

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, empresa pública federal, com sede em Porto Alegre –                
RS, na Rua Ramiro Barcelos 2.350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 87.020.517/0001-20, doravante              
denominado HCPA, a FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito              
privado, sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre – RS, na Rua Ramiro Barcelos 2.350, sala                 
177, inscrita sob o CNPJ nº 94.391.901/0001-03, doravante denominada FUNDMED; em parceria            
com a GP VENTURES LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 26.116.642/0001-44, estabelecida na Rua              
Germano Peterson, nº 508 – sala 501, Porto Alegre/RS, doravante denominada GROW+; por meio              
deste promove o EXPERIÊNCIA HCPA 2019 – TDAH HACKATHON, 1ª Edição. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 A primeira edição do EXPERIÊNCIA HCPA 2019 - TDAH HACKATHON tem como objetivo geral               
promover uma experiência de cocriação e design de solução digital voltado para pacientes com              
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e profissionais da área da saúde que               
atuem com pacientes com TDAH. 

1.2 O objetivo específico é o de promover a ideação e prototipação de soluções com vistas a                 
aprimorar o aplicativo FOCUS www.focustdah.com.br, para relançamento - versão 2.0 - do            
referido aplicativo. O aprimoramento desejado compreende ampliação da adesão ao tratamento,           
maior uso da solução aplicativo, elevação do nível de conhecimento e aceitação do diagnóstico e               
amplificação do engajamento de todos os envolvidos/usuários 

 

2. DOS REALIZADORES 

2.1 O EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH HACKATHON é uma iniciativa do HCPA, com apoio administrativo               
da FUNDMED, e promovido numa parceria entre o Núcleo de Inovação e Transferência             
Tecnológica (NITT) do HCPA e o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) com               
vistas à atuação continuada no ecossistema de inovação em saúde; constituindo uma            
oportunidade de trabalho colaborativo, exercício de criatividade, geração de aprendizados e que            
contribui com o propósito humanista de fazer a diferença no cuidar das pessoas.  

2.2 A GROW+ é o responsável pela metodologia por sua experiência como aceleradora e              
promotora de inovação corporativa, tendo larga experiência junto a startups, empresas e            
investidores na área da saúde. 

2.3 O Comitê Gestor do EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH HACKATHON é formado por representantes              
das equipes do HCPA, FUNDMED E GROW+. 

 

 



 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição é gratuita e voluntária e compreende a participação no TDAH Hackathon              
(workshops e competição). 

i. Eventuais custos relacionados à participação como deslocamento, traslado, hospedagem,           
alimentação; bem como custos relacionados à produção dos protótipos serão de integral            
responsabilidade dos participantes. 

3.2 Podem efetuar inscrição pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e que                 
sejam de alguma das categorias estabelecidos pelo Comitê Gestor do projeto: pacientes com             
TDAH; familiares dos pacientes com TDAH; funcionários do HCPA das áreas de Tecnologia da              
Informação e Comunicação; profissionais e estudantes das áreas de medicina, psicologia e terapia             
ocupacional com atuação junto a pacientes com TDAH; e profissionais e estudantes da área do               
design idealmente com conhecimento em design digital. 

3.3 A inscrição para o EXPERIÊNCIA HCPA - TDAH HACKATHON é individual e deverá ser realizada                
entre os dias 08 de agosto de 2019 e 6 de setembro de 2019 através da plataforma Sympla e                   
implica em adesão expressa e irrestrita a todas as regras e condições deste regulamento. 

3.4 A submissão de inscrição do EXPERIÊNCIA HCPA – HACKATHON TDAH implica no             
preenchimento de formulário que compreenderá questionário de verificação de conhecimentos          
sobre TDAH, bem como na aceitação de todas as regras e condições apresentadas neste              
regulamento.  

3.5 A inscrição está sujeita à aprovação do Comitê Gestor do EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH               
HACKATHON, considerando as categorias estabelecidas de participantes (vide item 3.2) e           
questionário de conhecimentos sobre TDAH. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 A participação no EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH HACKATHON é voluntária, nominativa e             
intransferível e compreende competição vinculada à participação em workshops. 

4.2 Serão oferecidos dois workshops distintos de forma encadeada e com atividades em caráter              
progressivo e obrigatório: o primeiro workshop (TDAH Hackathon Idea Sprint) compreende 12            
horas e ocorrerá nos dias 13 de setembro de 2019, sexta-feira, das 18h às 22h; e 14 de setembro                   
de 2019, sábado, das 9h às 17h30min. O segundo workshop (TDAH Hackathon Concept Sprint)              
ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2019, sábado, das 9h às 17h30min. Os workshops contarão com                 
um intervalo de cerca de 3 meses e serão realizados na cidade de Porto Alegre no HCPA. 

4.3 Os participantes competirão em equipes a serem formadas pelo Comitê Gestor, que buscará              
distribuir as diferentes categorias de participantes em cada um dos grupos (vide item 3.2). Serão               
formadas 8 grupos de 10 participantes cada. 

4.4 Casos em que o número de inscrições exceda o número de vagas inicialmente disponibilizadas               
serão avaliados pelo Comitê Gestor. 

 

 



 

 

 

4.5 A formação das equipes será finalizada até as 22h do dia 13 de setembro de 2019, primeiro dia                   
de workshop. Após as equipes não poderão ser mais trocadas. 

4.6 É responsabilidade das equipes providenciar pelo menos um notebook no segundo workshop,             
a ser realizado no dia 07 de dezembro de 2019. 

 

5. DO CONCURSO 

5.1 O concurso se dará pela modalidade de competição e compreenderá duas etapas: uma              
semifinal a ser realizada presencialmente durante o primeiro workshop; e a final a ser realizada               
presencialmente ao final do segundo workshop. 

5.2 A avaliação será realizada por Bancas Avaliadoras a serem formadas pelo Comitê Gestor. 

5.3 A semifinal ocorrerá no formato Demo Day onde cada equipe realizará uma breve              
apresentação (pitch) com tempo pré-determinado. Os critérios de avaliação compreendem          
credenciais da equipe, alinhamento com propósito, potencial inovativo, aderência da oferta,           
viabilidade técnica, aporte tecnológico, e viabilidade econômica para a oferta de valor. As 4              
(quatro) equipes melhor avaliadas pela Banca de Avaliação competirão na final a ser realizada dia               
07 de dezembro de 2019. 

5.4 A final também ocorrerá no formato de banca onde serão apresentados os protótipos, que               
serão avaliados de acordo com os seguintes pontos: viabilidade técnica, atendimento dos            
objetivos específicos (ampliação da adesão ao tratamento, maior uso da solução aplicativo,            
elevação do nível de conhecimento e aceitação do diagnóstico e amplificação do engajamento de              
todos os envolvidos/usuários potencial inovador do produto), estágio de desenvolvimento do           
protótipo, aporte tecnológico, viabilidade técnica do roadmap de desenvolvimento, e experiência           
do usuário (funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, proatividade e criatividade). A Banca de           
Avaliação selecionará o melhor protótipo de acordo com os critérios supracitados. 

5.5 As ideias e protótipos gerados durante os Workshops 1 e 2 (eventos 1,2 e 3) são de                  
propriedade intelectual do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e da Universidade Federal              
do Rio Grande do Sul (UFRGS), constituindo o ato de inscrição como aceitação expressa de todos                
os participantes quanto essa condição.. 

5.6 É proibido o uso dos projetos e ideias gerados no escopo da EXPERIÊNCIA HCPA – HACKATHON                 
TDAH para fins de divulgação, desenvolvimento, comercialização ou outros pelos participantes e            
demais envolvidos à exceção do HCPA e UFRGS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO 

6.1 O concurso oferece como premiação o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), paga pela                 
FUNDMED, para a equipe vencedora do EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH HACKATHON, 1ª Edição. 

6.2 Para que os participantes sejam elegíveis ao prêmio final, deverá ter 100% de presença nos                
Workshops 1 e 2 (encontros 1, 2 e 3) que serão realizados os meses de setembro e dezembro de                   
2019. Caso algum dos participantes não se encaixe no acima exposto, o prêmio será redistribuído               
entre os participantes que atenderem a este quesito. 

6.3 O pagamento da premiação será realizado aos participantes elegíveis mediante assinatura de             
recibo de entrega do prêmio, juntamente com a cessão de direitos autorais e reconhecimento da               
propriedade intelectual do HCPA e da UFRGS. Os participantes vencedores disponibilização os            
dados bancários, de sua titularidade, juntamente com o nome completo e o, CPF. 

6.4 Casos excepcionais deverão ser comunicados pelas equipes e serão avaliados pelo Comitê             
Gestor da competição. 

 

7. DAS ATIVIDADES 

7.1 Serão realizados dois workshops: o primeiro será voltado ao mapeamento das personas             
envolvidas no tratamento do paciente com TDAH, a jornada do usuário de solução digital voltada à                
esta finalidade, e ideação tendo como premissa soluções digitais. O segundo workshop será             
voltado à prototipação de soluções. 

7.2 Entre os dois workshops será disponibilizada conteúdo digital orientativo sobre validação de             
hipóteses referente à produção do primeiro workshop. 

7.3 É facultado às equipes a iniciativa de validação de hipóteses e o desenvolvimento de protótipo                
no intervalo entre os dois workshops. 

 

1º Workshop EXPERIÊNCIA HCPA - Idea Sprint Hackathon 

Encontro 1: sexta-feira, 13/09/2019: 

18h     – Abertura 

18h30 – TDAH Talk 

19h30 – Intervalo 

19h45 – Formação dos grupos 

20h     – Dinâmica Entender I 

21h – 22h Encerramento 

 

 

  

 



 

 

 

Encontro 2: sábado, 14/09/2019 

09h     – Abertura 

09h15 – Dinâmica Entender II 

10h15 – Intervalo 

10h30 – Dinâmica Entender II 

11h30 – Dinâmica Experimentar 

12h00 – Intervalo de almoço 

13h30 – Dinâmica Cocriar 

15h     – Oficina de pitch 

16h     – Demo day 

16h45 – Intervalo - banca 

17h15 – 17h30 Anúncio dos finalistas e encerramento 

  

2º Workshop EXPERIÊNCIA HCPA - Concept Sprint Hackathon 

Encontro 3: sábado, 07/12/2019 

09h     –  Abertura 

09h15 – Dinâmica Prototipar I 

10h15 – Intervalo 

10h30 – Dinâmica Prototipar II 

12h30 – Intervalo de almoço 

14h     –  Dinâmica Validar 

15h30 – Apresentações 

16h30 – Intervalo - banca 

17h  – 17h30 Anúncio dos ganhadores e encerramento 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 A participação no evento EXPERIÊNCIA HCPA – TDAH HACKATHON não implica nenhuma             
espécie de associação, parceria ou sociedade entre o HCPA, FUNDMED, GROW +, seus diretores,              
funcionários e colaboradores  e as equipes participantes. 

8.2 Os participantes, a partir da sua vinculação ao presente regulamento, estão cientes e              
autorizam o HCPA de forma irrevogável e gratuita, a fazerem uso de suas imagens e/ou seus                
nomes em qualquer publicidade, aviso ou comunicação que for realizadas em qualquer meio             
escrito ou audiovisual, em qualquer territorialidade, seja nacional e/ou internacional, por tempo            
indeterminado, e comprometem-se a assinar quaisquer documentos ou autorizações que possam           
ser necessárias para o uso dessas imagens e/ou nomes. 

  

 



 

 

 

8.3 Nos termos do item 8.2, os participantes estão cientes e de acordo com a não-divulgação e                 
confidencialidade com relação às informações disponibilizadas durante o EXPERIÊNCIA HCPA –           
TDAH HACKATHON de caráter sigiloso e privado, como por exemplo históricos médicos ou             
informações de caráter comercial não-pública compartilhadas entre os participantes. 

8.4 O HCPA reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, o regulamento, ou mesmo               
sua possível anulação antes da data de início 1º Workshop Idea Sprint Hackathon, qual seja,               
13/09/2019, sempre que exista motivo determinante, comprometendo-se a comunicar o novo           
regulamento e as novas condições 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.  

8.5 O HCPA reserva-se o direito de modificar ou definir a não execução dos próximos ciclos de                 
workshops sempre que exista motivo determinante, sem que exista direito a qualquer indenização             
em favor dos participantes. 

8.6 Os participantes declaram e aceitam todas as condições deste regulamento. 

 

9. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

9.1 Eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais, devem ser enviados pelo e-mail:           
eventosfundmed@hcpa.edu.br 

 

 

 


