
360 LAB – O PRIMEIRO COWORKING PÚBLICO DA BAIXADA

HACKATHON DE COMBATE AO FAKENEWS



ANTES DE ENTENDER 
O EVENTO…

VOCÊ

SA
BE O QUE

SIGNIFICA
UM Hackathon

O Hackathon é um evento que reúne
programadores, designers e outros
profissionais ligados ao desenvolvimento de
software para uma maratona de
programação, cujo objetivo é desenvolver
um software que atenda a um fim específico
ou projetos livres que sejam inovadores e
utilizáveis.

E QUAL
A

Programação

30h de Hackathon para desenvolvimento
de soluções de combate ao fakenews; 

1 Painel de discussão sobre o tema;

Data do Evento: 20-10; 21-10; 



Fake news é um problema que atrapalha qualquer tipo de
empresa, órgão ou instituição. Quando se trata de política
elas podem influenciar nas urnas, por isso vem preocupando
o TSE e TRE.

O tema foi eleito como prioritário pelo atual presidente do
TSE, ministro Luiz Fux, que chegou a dizer, em uma palestra
sobre o assunto, que, “se o resultado de uma eleição
qualquer for fruto de uma fake news difundida de forma
massiva e influente no resultado, [o Código Eleitoral] prevê
inclusive a anulação”.



Mesquita, nos últimos meses, sofreu alguns ataques nas
redes sociais de notícias criadas por fake news, isso inclusive
pautou grandes veículos de imprensa. Notícias assim
atrapalham toda a administração pública e o cidadão e não
existe pontos positivos nesse tipo de atitude.

Por estes motivos agimos na promoção do combate ao fake
news criando um Hackathon que reunirá programadores,
designers, advogados, jornalistas e homem de negócios que
irão durante 32 horas pensar e construir soluções que possam
combater este mal.



LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Centro Cultural – Mister Watikins - R. Armando 
Sales Teixeira, 57 - Centro, Mesquita - RJ,

• Mesas e cadeiras para 50 
participantes;

• Wi-fi e Pontos de internet;
• 4 refeições por dia;
• Banheiros para banho;
• Palco e data show para

apresentação;
• Mentores e Jurados



• PROGRAMADORES

• ADVOGADOS

• JORNALISTAS

• DESIGNERS

Quais perfis podem participar?



Desafios

• As equipes de 5 pessoas terão que 
desenvolver o produto e apresentá-
los através de um pitch. Serão 
escolhidos 3 vencedores e os 
mesmos irão ser premiados.

• Premiação à definir



Facilitadores

Wanderson Trindade 
Empreendedor digital e atualmente atua 
como Analista de Sistemas na Prosaúde, 

Consultor de Tecnologia e Internet do 
maior programa de Liderança jovem do 

país o ProLíder uma iniciativa do Instituto 

FOUR e Membro do Rio Hacker Space.



PAINÉIS

• Principais estratégias de combate ao 
fake news



Investimento para patrocinadores
Investimento 3k 5k 10k 15k 20k

Distribuição de produtos e materiais gráficos 
no kit do evento X X X X X

Ações de conteúdo em mídias sociais e site X X X X X

Exposição da marca no convite e hotsite de 
inscrição X X X X X

Ingressos para convidados 3 5 10 15 20

Sinalização espaço do evento (backdrop) X X X X

Direito a indicar um diretor como jurado X X X X

Marca exposta na camiseta e crachá X X X

Projeção da Marca no telão principal X X X

Participação de Presidente ou diretoria nas 
palestras X X

Exposição da marca e entrevista nas mídias X

Indicar uma solução para validação na empresa X



Empresas apoiadoras
Apoio com prêmios, envio de mentores, materiais de 
execução e brindes. 

• Rio Soft
• Colaboração.Space
• Rio Hackers Space
• SEBRAE

• Fábrica de Startups


