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Edital Nº 07/2020 de 30 de abril de 2020

1ª Maratona de Programação IFPB Soledade

A Direçã	o Gerãl - Cãmpus Soledãde, de ãcordo com ãs disposiço	 es dã legislãçã	o em vigor, FAZ
SABER, por meio dã Coordenãçã	o do Curso Te cnico de Informã ticã, no uso de suãs ãtribuiço	 es, e
resolve tornãr pu blico, Editãl de inscriço	 es pãrã ã 1ª Mãrãtonã de Progrãmãçã	o IFPB Soledãde,
temã “Criãndo Soluço	 es pãrã o Enfrentãmento ão COVID-19”, seguindo ãs regrãs e o cronogrãmã
indicãdo nos itens ã seguir:

1. DOS OBJETIVOS

A 1ª Mãrãtonã de Progrãmãçã	o do IFPB Cãmpus Soledãde fãz pãrte de um conjunto de ãço	 es
que  buscãm  ãuxiliãr  no  enfrentãmento  dã  pãndemiã  ã  quãl  ãssolã  o  pãí s  ãtrãve s  dã
disseminãçã	o dã COVID-19. Pãrã tãnto, tem-se como objetivo principãl estimulãr estudãntes de
tecnologiã em gerãl ã desenvolverem ãplicãço	 es digitãis que ãuxiliem ã comunidãde como um
todo durãnte essã pãndemiã.
Como objetivos especí ficos destãcãm-se:

1.1 Estimular a comunidade acadêmica discente que tenha algum vínculo com o IFPB a desenvolver
soluções  criativas  e  inovadoras  no  combate  da  COVID-19 e  problemas  ocasionados  por  essa
doença,  através  da  concepção  e  desenvolvimento  de  ãplicãço	 es  digitãis a  serem  produzidas
durante a vigência do desafio, evento a ser realizado completamente online.

1.1.1 As  soluções  a  serem  propostas  e,  logo  em  seguida,  desenvolvidas,  poderão  permear  os
seguintes temas, mas não restritos a eles (caráter ilustrativo):

 Sensibilização da população;
 Soluções em economia colaborativa;
 Valorização do empreendedor local;
 Visualização de dados;
 Combate às consequências psicológicas do distanciamento social;
 Qualquer outro tema relacionado além dos aqui descritos, desde que estejam de alguma

forma relacionados ao combate da COVID-19 e/ou problemas ocasionados decorrentes
dela.

1.2 Fomentar a participação da comunidade acadêmica com a divisão do desafio em três fases, sendo a
primeira “Apresentação detalhada da solução proposta”, a qual busca apresentar a ideia/concepção
da proposta; a segunda fase “Levantamento e Análise de Requisitos” será destina às especificações
do  produto  proposto;  e,  por  fim,  a  terceira  “Produto  Finalizado”  que  é  destinada  ao
desenvolvimento / implementação de um produto. Cada equipe deve obrigatoriamente participar
de todas as fases da maratona.

2. DOS PARTICIPANTES

2.1 Poderã	o pãrticipãr dã 1ª Mãrãtonã de Progrãmãçã	o do IFPB Cãmpus Soledãde:
2.1.1 Estudãntes regulãrmente mãtriculãdos em cursos do IFPB;
2.1.2 Estudãntes que, por diversos motivos, tiverãm que interromper seus estudos em cursos

do IFPB;
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2.1.3 Estudãntes que jã  concluí rãm cursos do IFPB;
2.2 As equipes serã	o compostãs de no mí nimo 02 e no mã ximo 04 estudãntes;
2.3 Um dos membros dã equipe serã  o lí der e vãi ser, por interme dio dessã liderãnçã, que todã
comunicãçã	o oficiãl pertinente ão evento serã  reãlizãdã;
2.4 Um integrãnte nã	o pode fãzer pãrte de mãis de umã equipe ão mesmo tempo em cãdã fãse

do desãfio.

3. DAS NORMAS DA MARATONA

As equipes deverã	o fãzer 03 entregãs ão longo dã 1ª Mãrãtonã de Progrãmãçã	o do IFPB
Cãmpus  Soledãde  conforme  dãtãs  descritãs  no  item relãcionãdo ã< s  dãtãs  importãntes.  Cãdã
equipe deverã  submeter suãs entregãs ãtrãve s de formulã rios online que serã	o encerrãdos ã< s
23h de cãdã diã de entregã. 
As entregãs serã	o detãlhãdãs ã seguir:

3.1 Entrega 01 – Apresentação detalhada da solução proposta
O objetivo dessã etãpã e  ãpresentãr o projeto. Pãrã tãnto, ã equipe deve elãborãr um texto que
ãpresente ãs seguintes cãrãcterí sticãs: impessoãlidãde, objetividãde, clãrezã, precisã	o, coere>nciã
e concisã	o. 
A entregã deve ãbrãnger os itens ã seguir:

 Tema do Projeto  
Neste  item,  ã  equipe  deve  ãpresentãr  o  temã  do  projeto  de  formã  clãrã  e  objetivã,
lembrãndo-se de destãcãr quãl e  ã temã ticã que inspirã ã proposiçã	o desse projeto?

 Objetivo do Projeto  
Pãrã ãtender ã  proposiçã	o  deste item, suã equipe deve descrever os objetos gerãis  e
especí ficos que o projeto pretende ãlcãnçãr como um todo. Independente dãquilo que
serã  implementãdo,  ou  mesmo  ãlcãnçãdo.  Esse  item  visã  ã  ãpresentãçã	o  globãl  do
projeto.

 Delimitação do Problema  
A fim de cumprir os requisitos do presente item, ã equipe deve delimitãr o problemã ã
ser solucionãdo, definindo o ponto centrãl do projeto. Tãl especificãçã	o quer dizer que, ã
pãrtir de umã ideiã gerãl do projeto, deve-se ressãltãr ã noçã	o especí ficã efetivãmente ã
ser  desenvolvidã.  EA  nesse  item  que  ã  ãmplitude  do  projeto  tem  suã  delimitãçã	o
perfeitãmente definidã.

 Justificativa da Escolha do Tema  
Com  o  fito  de  executãr  ã  necessã riã  premissã  desse  item,  ã  equipe  deve  expor  ã
motivãçã	o pãrã ã elãborãçã	o do projeto em questã	o, detãlhãndo os motivos de ordem
teo ricã ou de ordem prã ticã pãrã ã suã reãlizãçã	o.

3.2 Entrega 02 – Levantamento e Análise de Requisitos
O objetivo dessã etãpã e  ãpresentãr os requisitos dã ãplicãçã	o ã ser desenvolvidã. Nesse item

deve constãr os seguintes requisitos:
 Usuários do Sistema  
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A finãlidãde desse requisito e  que ã equipe descrevã ã quem se destinã o sistemã, os tipos
de usuã rios que utilizãrã	o o sistemã escolhido.  Ou sejã, quem irã  de fãto utilizãr esse
sistemã. Sem, no entãnto, esquecer que, ã< s vezes, o cliente do sistemã e os usuã rios sã	o os
mesmos.

 Desenvolvedores do Sistema  
Defini-se como propo sito desse requisito que ã equipe deve descrever os tipos de pessoãs
envolvidãs  em  todo  o  desenvolvimento  do  sistemã  diretã  ou  indiretãmente.  Essãs
informãço	 es sã	o importãntes pãrã ã distribuiçã	o de responsãbilidãdes e pontos-focãis de
desenvolvimento.

 Requisitos Funcionais  
No  intento  de  desenvolver  o  presente  item,  devem  ser  ãpresentãdãs  ãs  condiço	 es
funcionãis que especificãm ãço	 es que um sistemã deve ser cãpãz de executãr, ou sejã, ãs
funço	 es do sistemã.

 Requisitos Não-Funcionais  
Neste  item  devem  ser  ãpresentãdos  ãs  condiço	 es  nã	o  funcionãis  que  especificãm
restriço	 es sobre os serviços ou funço	 es providãs pelo sistemã. A seguir sã	o ãpresentãdos
ãlguns tipos de requisitos nã	o funcionãis.

  Protótipo das Telas
Com o escopo de desenvolver esse item, deve-se ãpresentãr o proto tipo do sistemã, que
consiste nã interfãce preliminãr, contendo um subconjunto de funcionãlidãdes e telãs. O
proto tipo  deve  ser  incrementãlmente  evoluí do  ãte  ã  concordã>nciã  completã  dos
requisitos previstos pãrã o sistemã, de comum ãcordo com o usuã rio.  Aindã,  e  vã lido
pontuãr  que  o  proto tipo  e  um  recurso  que  deve  ser  ãdotãdo  como  estrãte giã  pãrã
levãntãmento,  detãlhãmento,  vãlidãçã	o de requisitos e modelãgem de interfãce com o
usuã rio (usãbilidãde). As telãs do sistemã podem ser criãdãs nã pro priã linguãgem de
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desenvolvimento ou em quãlquer outrã ferrãmentã de desenho. Cãdã telã deve possuir
umã descriçã	o detãlhãdã do seu funcionãmento.
Alguns elementos importãntes nã descriçã	o sã	o:

o Objetivo dã telã;
o De onde e  chãmãdã e que outrãs telãs podem chãmãr.

Entrega 03 - Produto Finalizado
Nestã etãpã, ã equipe deverã  desenvolver e disponibilizãr ã ãplicãçã	o 100% funcionãl pãrã o
uso.

OBSERVAÇÃO: Ao  longo  dã  Mãrãtonã  serã	o  reãlizãdãs  Lives  de  orientãçã	o  dos  ãrtefãtos  ã
serem entregues pelãs equipes. O cronogrãmã dãs Lives estã	o disponí veis no item 12.

4. DA AVALIAÇÃO
As equipes inscritãs nã 1ª Mãrãtonã de Progrãmãçã	o do IFPB Cãmpus Soledãde serã	o ãvãliãdãs
ã cãdã entregã conforme especificãdo ãbãixo:

ENTREGA PESO NOTA MÁXIMA

Entregã 01 (ET01) 2 10

Entregã 02 (ET02) 3 10

Entregã 03 (ET03) 5 10

A pontuãçã	o finãl serã  cãlculãdã ãtrãve s dã fo rmulã dã me diã ponderãdã descritã ã seguir:

Pontuãçã	o Finãl =  
(ET 01 X 2)+(ET 02 X 3)+(ET 013 X 2)

10

As estregãs serã	o ãvãliãdãs de ãcordo com os crite rios ãbãixo:

Entrega 01 (ET01)

N° ITEM DESCRIÇÃO NOTA MÁXIMA

01 Temã do Projeto O temã do projeto foi bem ãpresentãdo? 1

02 Objetivo do Projeto O objetivo do projeto foi clãrãmente
ãpresentãdo?

2

03 Delimitãçã	o do Problemã O problemã que o projeto se propo	 es
resolver estã  bem definido?

1

04 Justificãtivã dã Escolhã do Temã Os motivos que levãrãm ã escolhã do
temã do projeto estã	o bem definidos?

1

05 Relevã>nciã sociãl, econo> micã ou Quãl ã importã>nciã do ponto de vistã 2
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sãnitã riã. sociãl, econo> mico ou sãnitã rio.

06 Potenciãl de Inovãçã	o Quã	o originãl e  ã propostã. 2

07 Clãrezã Quã	o fã cil de entender / bem escritã e  ã
propostã.

1

Total de Pontos 10

Entrega 02 (ET02)

N° ITEM DESCRIÇÃO NOTA MÁXIMA

01 Usuã rios do Sistemã Os usurã rios do sistemã estã	o bem
definidos?

1

02 Desenvolvedores do Sistemã A equipe de desenvolvimento foi
coerentemente ãpresentã?

1

03 Requisitos Funcionãis Os requisitos funcionãis estã	o bem
descritos?

3

04 Requisitos Nã	o-Funcionãis Os requisitos nã	o-funcionãis estã	o bem
descritos?

2

05 Proto tipo dãs Telãs

Os proto tipos dãs telãs estã	o bem
construí dos? Hã  coere>nciã? Todos os
requisitos funcionãis estã	o presentes
nãs telãs? O visuãl estã  ãpresentã vel? 

3

Total de Pontos 10

Entrega 03 (ET03)

N° ITEM DESCRIÇÃO NOTA MÁXIMA

01 Completude dã implementãçã	o
com relãçã	o ã<  propostã.

A ãplicãçã	o desenvolvidã ãtende ã todos
os requisitos funcionãis e nã	o-funcionãis
necessã rios pãrã ã propostã escolhidã?

4

02 Melhoriãs ãdicionãdãs nã	o
previstãs nã ideiã iniciãl

Forãm ãdicionãdãs outrãs
funcionãlidãdes complementãres, forã ãs

que jã  estãvãm
previstãs nã propostã escolhidã?

1

03 Usãbilidãde / Apãre>nciã
Quã	o fã cil e intuitivo e  utilizãr ã

ãplicãçã	o? Possui umã boã ãpresentãçã	o,
considerãndo ãs tende>nciãs ãtuãis?

2

04 Dificuldãde de implementãçã	o dã
propostã escolhidã

Quãl ã dificuldãde te cnicã pãrã o
desenvolvimento dã propostã?

1

05 Disponibilidãde dã ãplicãçã	o A ãplicãçã	o estã  disponí vel pãrã ã
sociedãde utilizãr?

2

Total de Pontos 10
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5. DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELAS EQUIPES
Ficã ã crite rio dãs equipes ã escolhã dã tecnologiã de desenvolvimento, podendo ser mobile,
web ou desktop. Dentre ãs quãis pode-se destãcãr:

 JãvãScript
 HTML e CSS
 Jãvã pãrã Android
 Jãvã
 PHP
 Python
 AppInventor
 Quãlquer outrã que voce>  e suã equipe souber desenvolver

6. DAS ENTREGAS, ENDEREÇOS ONLINE E RESULTADOS
6.1 Entregã 01: Apenãs com preenchimento do link

 Link de submissã	o:  https://forms.gle/cstuxmXVF1P5H9bn7 
6.2 Entregã 02: Preenchimento do link com ãnexo do projeto seguindo o modelo disponibilizãdo
nã "entregã 02"

 Link de submissã	o: https://forms.gle/J6MBBA8gtc3tUkVXA 
 Link  pãrã  ãcesso  do  modelo:

https://docs.google.com/document/d/1duxrcXiLE2fSkk2QMw4Z1Tr0AOeeXxn_o0sTtuU
G2Kw/edit?usp=shãring 

6.3 Entregã 03: Apenãs com preenchimento do link
 Link de submissã	o: https://forms.gle/QkkNGq1AViktH6bj7 

6.4 As lives ocorrerã	o exclusivãmente no cãnãl do YouTube do IFPB Cãmpus Soledãde, que pode
ser  ãcessãdo  ãtrãve s  do  link:   https://www.youtube.com/chãnnel/UCMqzsDs3Oc-
QAKbNOã2ã3Uw?ãpp=desktop
6.5 A divulgãçã	o dos resultãdos ocorrerã  ãtrãve s dã Pã ginã do IFPB, envio de e-mãil, bem como
ãtrãve s dãs redes sociãis do IFPB, seguem os links:

 Pã ginã do IFPB Soledãde: https://www.ifpb.edu.br/soledãde
 Fãcebook  do  IFPB  Soledãde:   https://www.fãcebook.com/IFPB-Cãmpus-Soledãde-

582817531926343
 Instãgrãm do IFPS Soledãde: https://www.instãgrãm.com/ifpbsoledãde
 E-mãil do IFPB Soledãde: ifpb.soledãde.pb@gmãil.com 

7. DOS AVALIADORES
A ãvãliãçã	o serã  reãlizãdã pelã comissã	o de professores dã ã reã de informã ticã do IFPB Cãmpus
Soledãde. Fãzem pãrte dã comissã	o os professores:

 Ms. Allãn Vilãr de Cãrvãlho
 Esp. Gustãvo Diãs dã Silvã
 Mã. Isãbelle Mãriã Limã de Souzã (Coordenãdorã dã Mãrãtonã)
 Ms. Mãurí cio Rãbello Silvã
 Dr. Moise s Roberto de Arãu jo Motã

https://forms.gle/cstuxmXVF1P5H9bn7
mailto:ifpb.soledade.pb@gmail.com
https://www.instagram.com/ifpbsoledade
https://www.facebook.com/IFPB-Campus-Soledade-582817531926343/
https://www.facebook.com/IFPB-Campus-Soledade-582817531926343/
https://www.ifpb.edu.br/soledade
https://www.youtube.com/channel/UCMqzsDs3Oc-QAKbNOa2a3Uw?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCMqzsDs3Oc-QAKbNOa2a3Uw?app=desktop
https://forms.gle/QkkNGq1AViktH6bj7
https://docs.google.com/document/d/1duxrcXiLE2fSkk2QMw4Z1Tr0AOeeXxn_o0sTtuUG2Kw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1duxrcXiLE2fSkk2QMw4Z1Tr0AOeeXxn_o0sTtuUG2Kw/edit?usp=sharing
https://forms.gle/J6MBBA8gtc3tUkVXA
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8. DAS INCRIÇÕES
As inscriço	 es serã	o reãlizãdãs no perí odo de 04 ã 09 de mãio de 2020, exclusivãmente viã 
internet, ãtrãve s do seguinte formulã rio: https://forms.gle/k6QjrrãiQs7PYDbV8  
8.1 No formulã rio, deverã  ser informãdo o nome, e-mãil, endereço dos pãrticipãntes dã equipe,
bem como nome e descriçã	o dã propostã do projeto. 
8.2 Deverã  ser definido entre os integrãntes ãquele que irã  exercer ã funçã	o de lí der.
8.3  Deverã  ser  ãnexãdo  o  comprovãnte  de  ví nculo  com  o  IFPB  de  todos  os  integrãntes
(declãrãçã	o de mãtrí culã ou histo rico escolãr).
8.4  So  serã	o  homologãdãs  ãs  inscriço	 es  de  equipes  que  preencherem  de  formã  vã lidã,  no
formulã rio, todãs ãs informãço	 es solicitãdãs.
8.5 No diã 11 de mãio, serã  divulgãdo o resultãdo finãl dãs inscriço	 es homologãdãs.

9. DA PREMIAÇÃO
9.1 Todãs ãs equipes pãrticipãntes com submissã	o vã lidã receberã	o certificãdo de pãrticipãçã	o
constãndo o rãnking que suã propostã obteve.
9.2  As  03  equipes  com  mãior  pontuãçã	o  receberã	o  certificãdos  diferenciãdos  constãndo  o
rãnking que suã propostã obteve.
9.3 As 03 equipes com mãior pontuãçã	o pãrticipãrã	o de ãço	 es publicitã riãs.

10. LOCAL E DATA
10.1 A competiçã	o serã  reãlizãdã completãmente online nã vige>nciã descritã no cronogrãmã,
nã	o hãvendo, portãnto, incentivo ã ãglomerãçã	o de pessoãs.
10.2 Ver Seçã	o 12. Do Cronogrãmã pãrã ficãr ãtento ãos prãzos que devem ser cumpridos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Os cãsos omissos neste editãl serã	o resolvidos pelã comissã	o orgãnizãdorã, sendo estã ã
portãdorã  dã  decisã	o  finãl.

12. DO RONOGRAMA

EVENTO DATA/PERÍODO

Inscriço	 es 04 a 09 de maio / 2020

Divulgãçã	o dãs inscriço	 es/propostãs ãceitãs 11 de maio / 2020

Live de orientãçã	o dã Entregã 01 11 de maio / 2020

Entregã 01 - Apresentãçã	o detãlhãdã dã soluçã	o propostã 11 a 15 de maio / 2020

Divulgãçã	o dã ãvãliãçã	o dã Entregã 01 e rãnqueãmento dãs
equipes

19 de maio / 2020

Live de orientãçã	o dã Entregã 02 19 de maio 2020

Entregã 02 - Levãntãmento e Anã lise de Requisitos 19 a 29 de maio / 2020

https://forms.gle/k6QjrraiQs7PYDbV8
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Divulgãçã	o dã ãvãliãçã	o dã Entregã 02 e rãnqueãmento dãs
equipes

01 de junho / 2020

Live de orientãçã	o dã Entregã 03 01 de junho / 2020

Entregã 03 - Produto Finãlizãdo 01 a 26 de junho / 2020

Divulgãçã	o dã ãvãliãçã	o dã Entregã 03 e rãnqueãmento finãl dãs
equipes

30 de junho / 2020

Soledãde, 30 de ãbril de 2020.

Adriano Ferreira de Melo
Diretor Geral do IFPB – Campus Soledade


