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1. Introdução

1.1. Este Regulamento estabelece as premissas e condições sob as quais será promovido o evento

“VSOFT TECH HEROES”, sem prejuízo de eventuais disposições complementares constantes da

Plataforma, dos materiais do evento ou que sejam disponibilizadas pela Vsoft.

1.2. Todas as regras mencionadas no item 1.1 acima são de observância obrigatória pelos Participantes e

poderão ser alteradas pela Organizadora sem prévio aviso, tornando-se obrigatórias a partir de sua

disponibilização nos meios de comunicação oficiais do Evento (site).

1.3. Ao se inscrever para participar do “VSOFT TECH HEROES”, o Participante declara expressamente que

leu, compreendeu e concorda com os termos e condições que regerão o Evento, especialmente os

constantes deste Regulamento e na página http://techheroes.com.br/.

2. Definições

2.1. Sempre que grafados neste Regulamento e nos materiais do Evento, iniciando-se por letra

maiúscula, os termos ou expressões terão as seguintes definições:

2.1.1. Banca Avaliadora: banca que avaliará os Projetos apresentados pelos Participantes e julgará sua

classificação final, nos termos deste Regulamento, a qual será composta por profissionais da Vsoft

Informática LTDA., convidados do mercado, professores da Instituição de Ensino Superior - IES,

startups e/ou especialistas do segmento;

2.1.2. Comissão do Evento: comissão responsável pela coordenação do Evento, nos termos deste

Regulamento, composta por colaboradores do programa “Vsoft Ambassadors” da Vsoft Informática

LTDA.;

2.1.3. Desafio: os temas ou premissas definidas em Regulamento que orientará o Objetivo e soluções

desenvolvidas;

http://techheroes.com.br/


2.1.4. Equipe: o grupo de Participantes formado para participação no Evento, conforme previsto neste

Regulamento;

2.1.5. Evento: o “VSOFT TECH HEROES”;

2.1.6. Ambassadors: pessoas que estarão disponíveis aos Participantes durante o Evento para consultas,

retirada de dúvidas ou orientações para a confecção dos Projetos, cobrindo uma gama geral de

expertises técnicas, de negócio ou afetas ao objeto do Desafio, que são profissionais vinculados ao

programa “Vsoft Ambassadors” da Vsoft Informática e professores da IES;

2.1.7. Organizadora: a Vsoft Informática LTDA.;

2.1.8. Co-Organizadora: a IES;

2.1.9. Participante: a pessoa física regularmente inscrita, nos termos deste Regulamento, para

participação do Evento;

2.1.10. Plataforma: a infraestrutura tecnológica ou aplicação por meio da qual o Evento será realizado,

fornecidas pela Organizadora;

2.1.11. Projeto: a solução desenvolvida pelo Participante no âmbito do Evento;

3. Promoção e Organização do Evento

3.1. O Evento é promovido pela Vsoft Informática LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob nº 03.776.595/0001-60, a quem são atribuídos todos os direitos sobre sua idealização,

realização e resultados.

3.2. O Evento será coordenado pela Comissão do Evento, na forma deste Regulamento, a qual será

responsável por designar e convidar pessoas Mentoras e avaliadoras que farão parte da Banca

Julgadora.

4. Objetivo do Evento

3.1. O “VSOFT TECH HEROES” tem como objetivo fomentar talentos criativos e empreendedores da

cultura digital a desenvolver soluções inovadoras, de aplicação prática, observando o Desafio proposto

no item 2 acima.

3.2. Visando conferir maior aderência dos Projetos à realidade e à infraestrutura administrada pela Vsoft

Informática, a fim de aproximar o objetivo acima delineado da aplicação prática das soluções

apresentadas, a Vsoft Informática poderá fornecer uma assinatura em uma nuvem de cloud computing à

escolha da Organizadora, além de uma assinatura do software BioPass ID (www.biopassid.com), para uso

exclusivo para os fins do evento objeto deste Regulamento.

http://www.biopassid.com


5. Local do Evento

5.1. O Evento será realizado de forma inteiramente online, por meio da Plataforma Discord

(https://discord.gg/Evkbb8S5K7) e/ou dos meios indicados pela Organizadora durante sua

realização.

5.2. Caberá exclusivamente ao Participante garantir os meios e ferramentas adequadas, assim como seu

correto funcionamento, para participação no Evento, tais como, mas sem se limitar a,

computadores, dispositivos correlatos e acesso à internet.

6. Requisitos para Inscrição e Participação no Evento

6.1. Para participar do “VSOFT TECH HEROES” é obrigatório:

6.1.1. Ser aluno regularmente matriculado nos 4 (quatro) últimos períodos dos cursos de graduação

e/ou pós-graduação oferecidos pela UFCG;

6.1.2. Ter conhecimento ou experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: administração,

negócios, direito digital, marketing, jornalismo, publicidade e propaganda, programação,

UX/design, teste de software, gestão de projetos, gestão de bancos de dados e/ou atividades

correlatas às tecnologias de desenvolvimento de software;

6.2. Não será permitida a participação no Evento de:

6.2.1. Alunos não matriculados regularmente nos cursos de graduação e/ou pós-graduação da UFCG;

6.2.2. Alunos matriculados regularmente nos cursos de graduação da UFCG que não estejam

cursando os 4 (quatro) últimos períodos do curso.

6.3. As inscrições deverão ser realizadas pelo interessado das do dia 04/11/2021 até as 23h59 do dia

18/11/2021, por meio da Plataforma disponibilizada pela Organizadora no site

http://techheroes.com.br/ .

6.3.1. O interessado deverá preencher corretamente todos os campos obrigatórios solicitados no

formulário eletrônico de inscrição.

6.3.2. Após o envio do formulário de inscrição, o interessado receberá por e-mail o comprovante de

inscrição. Caso isso não ocorra, o interessado deverá contatar a Organizadora por meio do

endereço eletrônico “marketing@vsoft.com.br”.

6.4. A participação no “VSOFT TECH HEROES” é voluntária, gratuita, nominativa e intransferível.

6.5. Ao realizar sua inscrição no Evento, o Participante declara expressamente que leu, compreendeu e

concorda com os termos e condições que regerão o Evento, especialmente os constantes neste

Regulamento, bem como autoriza a utilização de todos os dados fornecidos no momento da

https://discord.gg/Evkbb8S5K7
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inscrição pela Organizadora, exclusivamente para fins lícitos e não comerciais, nos termos deste

Regulamento.

7. Proteção de Dados Pessoais

7.1. A Vsoft Informática LTDA. obriga-se a cumprir a regulamentação estabelecida na Lei n°

13.709/2018 quando do tratamento de dados pessoais, isto porque atuará na qualidade de

Controladora de Dados Pessoais, sendo estes limitados à identificação dos Participantes e dados

relativos ao uso do sítio eletrônico.

7.2. Para participar do Evento, o participante deverá, obrigatoriamente, ler e concordar com este

Regulamento, consentindo com a realização do tratamento de seus dados, observando as

disposições relativas à Proteção de Dados e Privacidade.

7.3. Os dados pessoais a serem tratados tem como finalidade exclusiva a identificação do

Participante, bem como a análise do funcionamento do sítio eletrônico, buscando sua melhoria

e personalização de acordo com seu uso. Para tanto, a Vsoft Informática poderá coletar

informações de identificação e uso do sítio eletrônico, como por exemplo:

7.3.1. Nome;

7.3.2. E-mail;

7.3.3. IP;

7.3.4. Cookies.

7.4. A Organizadora resguarda-se ao estabelecido no Art. 7, I e Art. 11, I da supramencionada lei

quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos participantes,

respectivamente.

7.5. Os dados pessoais tratados serão utilizados durante todo o período necessário ao cumprimento

da finalidade aqui disposta ou pelo período de 02 (dois) anos, o que acontecer primeiro.

7.6. Todos os dados pessoais serão tratados observando as instruções dispostas neste Regulamento,

especialmente as finalidades aqui dispostas, limitando o acesso aos Dados Pessoais somente

aos funcionários, contratados e/ou prestadores de serviço que tenham necessidade de acessar

os Dados Pessoais para o cumprimento da finalidade disposta neste Regulamento.

7.7. A VSOFT implementará medidas técnicas, administrativas e de segurança adequadas para

proteger os Dados Pessoais contra destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não

autorizados, acidentais ou ilegais.

7.8. A Organizadora poderá compartilhar os dados pessoais dos Participantes com empresas

contratadas e parceiras, para cumprir a finalidade estabelecida neste Regulamento, as quais

devem, obrigatoriamente, possuir padrões de segurança aceitáveis e sujeitos à



confidencialidade e restrições contratuais, podendo ser responsabilizados administrativa ou

judicialmente.

7.9. Os dados pessoais tratados serão armazenados no servidor da Vsoft Informática, atendendo aos

níveis de segurança adequados, observando o prazo estabelecido neste Regulamento.

Parágrafo Único. Em casos de possíveis transferências internacionais, a Organizadora observará os

requisitos dispostos no art. 33 e seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados.

8. Formação de Equipes

8.1. A participação no Evento será realizada por até 6 (seis) equipes de no mínimo 4 (quatro) e no

máximo 7 (sete) participantes cada uma, as quais serão formadas no ambiente disponível em

http://techheroes.com.br/ , no período indicado no calendário do Evento.

8.2. Cada equipe será composta, preferencialmente, por:

a. 01 (um) BusinessOrchestrator, pessoa com skill nas áreas de Business e Administração;
b. 01 (um) CodeLover, pessoa com skill na área de Desenvolvimento;
c. 01 (um) CodeHealer, pessoa com skills nas áreas de Desenvolvimento, testes e QA;
d. 01 (um) CodeInker, pessoa com skills nas áreas de Design, Publicidade e propaganda, Marketing,

UX, UI e Desenvolvimento.
e. 01 (um) LawMaker, pessoa com skills na área de Direito.
f. 01 (um) CopyWriter, pessoa com skills nas áreas de Jornalismo, Publicidade e propaganda e

Marketing
g. 01 (um) DreamBuilder, pessoa com skills nas áreas de Marketing e Publicidade e propaganda

8.3. Caso não seja possível a todas as equipes concluir a formação seguindo os critérios acima, ficará sob

a responsabilidade da Organizadora validar a formação destas equipes.

8.4. O processo de formação de equipes será orientado pela Comissão do Evento.

9. Programação do Evento

9.1. A programação do “VSOFT TECH HEROES” compreende sessões de mentoria e avaliações para a

seleção das melhores soluções e Projetos desenvolvidos. A programação completa será divulgada

no início do Evento e estará disponível no canal oficial http://techheroes.com.br/.

10. Calendário do Evento

10.1. O Evento obedecerá ao seguinte calendário:

Etapa Período / Data / Horário

Inscrições 04/11/2021 às 14h até 18/11/2021 às 23h59
LIVE de abertura 19/11/2021 às 14h

http://techheroes.com.br/
http://techheroes.com.br/


Formação de equipes e liberação dos canais
oficiais de comunicação e informação

19/11/2021 às 18h

Início das sessões de mentoria Segundo cronograma no site
Coding time 19/11/2021 às 18h até 21/11/2021 às 23h59
Submissão de projetos 21/11/2021 às 23h59
Apresentação dos projetos 23/11/2021 às 19h
LIVE Divulgação dos Resultados 25/11/2021 às 19h00
Prazo para entrega das medalhas 09/12/2021

10.2. As etapas e datas acima previstas poderão ser alteradas ou prorrogadas, a critério da

Organizadora ou da Comissão do Evento, mediante publicidade nos canais oficiais de

comunicação (hotsite).

11. Materiais, Dados e Informações

11.1. A Organizadora poderá fornecer acesso a um serviço de computação em nuvem e a aplicação de

biometria em nuvem (BioPass ID) que deverão ser obrigatoriamente utilizadas exclusivamente nos

projetos/soluções a serem apresentados.

11.2. É vedada aos Participantes a compilação ou a utilização, por qualquer meio e para qualquer fim

estranho ao Evento, dos materiais, dados e informações fornecidos pela Organizadora ou

Co-organizadora ou a que tiver acesso em razão do Evento, os quais deverão ser utilizados

exclusivamente para consecução do Objetivo do “VSOFT TECH HEROES”.

11.3. Os materiais, dados, informações, documentos e outros assuntos relacionados ao Evento que

sejam disponibilizados, acessados, recepcionados ou que venham a ser gerados durante a realização

do Evento deverão ser considerados pelos Participantes, como informações confidenciais, os quais

devem se comprometer a abster-se de divulgá-los, copiá-los, transmiti-los, cedê-los e dispô-los, de

qualquer forma, a terceiros não envolvidos no Evento.

12. Conteúdo e Projetos

12.1. Os Participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade de todo conteúdo por

eles produzidos no âmbito do Evento, respondendo integral e exclusivamente por eventuais

danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando integralmente a Organizadora em caso de

demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob qualquer alegação relacionada à

violação de direitos de propriedade intelectual, industrial, patentes, imagem, voz e nome.

12.2. Caso sejam utilizadas bibliotecas de programação de terceiros, esta utilização deverá ser

limitada à utilização de frameworks open source, evitando desvantagem competitiva ao se

utilizar bibliotecas pagas;



12.3. A Organizadora poderá ceder contas de acesso a produtos e plataformas da mesma, como

por exemplo o BioPassID, que possibilitará uma gama de serviços ligados à área de biometria e

de IA, sem quaisquer ônus financeiro ou limites, para utilização exclusivamente vedada ao

projeto em desenvolvimento para este evento;

12.4. Não serão aceitas soluções copiadas ou reproduzidas, de forma total ou parcial, de outras

fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou parcial, será punida com a

desclassificação da respectiva equipe participante.

12.5. São assegurados aos Participantes todos os direitos decorrentes da propriedade intelectual

sobre os códigos fontes desenvolvidos durante o Evento, excluindo-se a solução vencedora, que

pode ter os direitos de propriedade intelectual sob coparticipação com a Organizadora.

12.6. Não serão aceitos conteúdos ou atitudes que atentem contra a moral e os bons costumes,

tenham conotação de cunho religioso ou político-partidário, racistas, homofóbicos e/ou

preconceituosos de qualquer gênero. Se identificada a situação, esta será analisada pela

Comissão do Evento, podendo ocasionar a desclassificação da(s) Equipe(s).

13. Desafios

Blockchain

Blockchain é uma tecnologia distribuída que fornece uma visão imutável, confiável e compartilhada das transações
- como transações monetárias, registros de propriedade ou outros ativos valiosos - entre as partes envolvidas em
um ambiente totalmente não confiável.

Como nós podemos:

- Utilizar o blockchain para registro de identidade de cidadãos, controlando e dando a possibilidade de auditoria de
dados alterados;
- Utilizar o blockchain para registro de documentos, como certidões, certificados e demais documentos que
necessitem de autenticação e permitir a auditoria acerca destas emissões;
- Utilizar o blockchain para registro de prontuários médicos, permitindo e controlando a inserção de exames,
laudos, e demais operações no âmbito da saúde, permitindo a criação de uma carteira de saúde digital;

Identidade digital

A emissão de documentos já é uma prática adotada há décadas em todos os países. É crescente em todo o mundo
a demanda por emissão de documentos digitais, que além de permitir a economicidade na disponibilização do
documento (evitando utilização de papel, tinta e demais recursos de segurança), também permitem a
desburocratização do acesso aos serviços públicos e privados, uma vez que permite a autenticação do cidadão seja
online ou offline. Diversas formas de autenticação das identidades digitais hoje são permitidas, como por
multibiometria (impressão digital, face, íris, palma da mão, etc), quiz (questionários a serem preenchidos com
dados pessoais), autenticação de dois fatores (seja por e-mail, SMS, ou outro meio), etc.

Como nós podemos:



- Com uma identidade digital prover acesso aos serviços públicos e privados, seja presencial ou remoto,
como por exemplo matrículas em escolas, marcação de exames, emissão de segundas vias, aluguel de
carros, acesso a eventos, etc.

- Com uma identidade digital prover acesso físico a instalações físicas, como por exemplo, utilizar um QR
Code e a foto da face para acessar uma universidade, ou até mesmo laboratórios, áreas restritas,
indústrias e etc.

Governo digital

Transformação digital no governo significa oferecer um serviço público de qualidade, com menos gasto de tempo e
dinheiro por parte do cidadão, para melhorar a vida daqueles que vivem e trabalham no país.

Como nós podemos:
- Prover serviços públicos que até então só poderiam ser realizados de maneira presencial, como por

exemplo, o processo de prova de vida;
- Prover acesso à saúde, através de telemedicina, para as consultas dos médicos de saúde da família, ou em

um primeiro momento, ou no acompanhamento dos cidadãos;
- Prover acesso à educação, desde o momento da matrícula, até a presença em aulas virtuais, possibilitando

a marcação da presença e a autenticação dos alunos e professores através de métodos multi biométricos;

Segurança em compras on line

Uma pesquisa concluiu que quase 40% dos brasileiros se sentem inseguros na hora de fazer uma compra online – o
segundo pior no ranking de países latinos.
As fraudes nas transações financeiras representam hoje um grande desafio para as operadoras de cartões,
obrigando-as a investir bastante em sistemas antifraude e equipes de auditoria, de forma a tentar reduzir as
fraudes, identificando padrões nas compras dos seus clientes.

Como nós podemos:

- Identificar formas de identificação de pessoas nas transações financeiras, de forma a reduzir o
quantitativo de fraudes que existe desde o momento do onboarding em algum serviço, até o momento de realizar
a transação financeira;

- Identificar formas de utilização de dados pessoais e biométricos a fim de propor uma possível
substituição dos métodos de compra/venda utilizadas atualmente, atentando-se sobretudo com a vigência da LGPD
(Lei Geral de Proteção aos Dados);

Identificação de pessoas

Uma nova pesquisa da Visa buscou entender a percepção dos consumidores em relação à autenticação por
biometria e confirmou seu interesse em adotar novas tecnologias biométricas. A cada dez consumidores
entrevistados, 9 estão familiarizados com a biometria. Os brasileiros têm uma forte percepção de que a biometria é
mais rápida (85%) e mais fácil de utilizar (89%) do que senhas..

Como nós podemos:

- Identificar novas formas de identificar pessoas com segurança, seja pela utilização de multibiometria,
seja pelo relacionamento de biometria com outras formas de identificação, ou até mesmo a criação de uma nova
estratégia para identificação de pessoas;

- Abordar novas formas de identificação e autenticação de pessoas a serviços, como por exemplo, aluguel
de veículos, recebimento de benefícios sociais, emissão de vouchers, acesso à locais, etc.



- Abordar novas formas de identificação de clientes em lojas, de forma a possibilitar a análise de
“Customer Behaviour” (comportamento do cliente), permitindo que de forma automática, possam ser oferecidos
serviços e produtos que mais se alinhem com o seu perfil de compra;

Automação e Certificação de processos

A automação de processos permite que as organizações possam projetar, executar, observar, monitorar e melhorar
constantemente os processos do negócio, o que torna a automação de processos uma das mais poderosas
vantagens competitivas de uma empresa.
Existem diversos tipos de certificação, cada uma com um objetivo. Todas elas buscam propor mudanças e soluções
para promover a modernização da empresa e sua adequação aos mais altos padrões.

Como nós podemos:

- Identificar novas formas de padronizar processos, seja pela utilização de multibiometria, seja pelo
relacionamento de biometria com outras formas de identificação, visando uma maior segurança para todos os
envolvidos no processo.

- Acelerar a transformação digital de outros setores da sociedade através da certificação de processos,
tornando-os mais seguros e menos burocráticos.

Sobre a Vsoft

Somos uma IDtech brasileira especializada em Identificação de Pessoas e Certificação de

Processos fundada em 2000.

Investimos em Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologias de Biometria, Inteligência Artificial e

IoT (Internet das Coisas) em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Possuímos tecnologia proprietária de reconhecimento de impressões digitais (AFIS),

reconhecimento facial, reconhecimento de íris, ABIS, avaliação de qualidade de imagens

biométricas, captura biométrica, análise de vivacidade (liveness), captura de impressões digitais

sem contato, telemetria de veículos, reconhecimento de sinalização de trânsito, detecção e

reconhecimento de pessoas em sala de aula, análise de comportamento de pessoas em veículos,

detecção e reconhecimento de características de veículos, dentre outras.

Também investimos na criação e aceleração de startups em áreas como educação, finanças,

empreendedorismo e inteligência artificial.



14. Critérios de Avaliação dos Projetos

14.1. Os Projetos apresentados serão avaliados segundo as seguintes premissas:

14.1.1. Adequação ao tema, desafio e objetivo propostos;

14.1.2. Criatividade e disrupção da solução;

14.1.3. Aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas atinentes ao tema;

14.1.4. Qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo conceitual;

14.1.5. Avaliação dos termos de uso, políticas de privacidade e o contrato comercial da solução.

14.1.6. Apresentação e Identidade Visual da solução, Campanha de lançamento da solução;

14.1.7. Estratégia de Venda da solução;

14.1.8. Viabilidade de execução real da solução desenvolvida.

14.2. A avaliação dos Projetos será realizada pela Banca Avaliadora, segundo os critérios definidos no

item 14.1 acima e as normas deste Regulamento.

14.3. O resultado da avaliação será divulgado em transmissão ao vivo realizada no dia e horário

estipulados no Calendário do Evento.

15. Premiação

15.1. Serão premiados as Equipes responsáveis pelos 03 (três) melhores projetos classificados,

conforme decidido pela Organização, seguindo os termos deste Regulamento, fazendo jus ao

seguinte prêmio:

1º lugar R$ 3.000 (três mil reais) + Preferência em seleção para vagas de estágio, de acordo com a

disponibilidade + Certificado de premiação/qualificação em hackathon de inovação (eletrônico para

publicação no Linkedin)/medalha;

2º lugar R$ 2.000 (dois mil reais) + Preferência em seleção para vagas de estágio, de acordo com a

disponibilidade + Certificado de premiação/qualificação em hackathon de inovação (eletrônico para

publicação no Linkedin)/medalha;

3º lugar R$ 1.000 (hum mil reais) + Preferência em seleção para vagas de estágio, de acordo com a

disponibilidade + Certificado de premiação/qualificação em hackathon de inovação (eletrônico para

publicação no Linkedin)/medalha;

Demais lugares: Certificado de participação digital;

15.2. Todos os prêmios oferecidos às equipes são intransferíveis.



15.3. Os prêmios serão entregues em até 30 (trinta) dias úteis após a data da divulgação dos

resultados, sem qualquer ônus aos contemplados.

15.4. Os prêmios das equipes vencedoras serão pagos via transferência bancária, sendo este

intransferível para terceiros.

16. Comunicação

16.1. Em todas as etapas do Evento, as comunicações oficiais entre a Organizadora e os Participantes

e/ou Equipes serão realizadas preferencialmente por meios eletrônicos, por meio do Hotsite e/ou

e-mail.

16.2. Caberá aos Participantes acompanhar a programação, a evolução, os comunicados, os resultados

e eventuais alterações do Evento nos meios disponibilizados.

17. Considerações Finais

17.1. O “VSOFT TECH HEROES” tem por finalidade reconhecer e divulgar as soluções desenvolvidas

que tenham potencial inovador, estimulando a difusão do tema no meio empresarial, com a

implementação das soluções que entender viáveis, não estando vinculada à participação a

aquisição, uso e/ou compra de produtos ou de serviços da Organizadora ou dos parceiros.

17.2. As decisões da Organizadora, da Comissão do Evento e da Banca Avaliadora, inclusive no que

tange à classificação e a premiação dos Participantes/Equipes, serão soberanas e irrecorríveis, não

sendo cabível quaisquer contestações das mesmas, bem como dos seus resultados.

17.3. A Organizadora e a Comissão do Evento, se julgarem necessário e a seu exclusivo critério,

poderão interromper ou suspender o Evento, não sendo devida qualquer indenização ou

compensação aos Participantes e/ou aos eventuais terceiros. Não obstante, tais partes envidarão

seus melhores esforços para que não ocorra interrupção ou suspensão e, caso ocorra, para dar

prosseguimento ao Evento tão logo quanto possível, resguardando-se, no entanto, a possibilidade

de cancelamento definitivo, na hipótese de impossibilidade de sua realização.

17.4. Casos omissos, contraditórios ou obscuros, previstos ou não neste Regulamento, serão decididos

pela Organizadora, ouvida a Comissão do Evento.

17.5. Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento deste Regulamento ou de quaisquer

normas do Evento serão analisadas e decididas pela Organizadora, ouvida a Comissão do Evento,

podendo resultar na desclassificação do respectivo Participante e/ou Equipe.

17.6. A responsabilidade da Organizadora e da Comissão do Evento é limitada à sua organização e

realização, na forma definida neste Regulamento, as quais não serão responsáveis por quaisquer



prejuízos e danos sofridos pelos Participantes que não tenham sido provocados direta e

culposamente por elas, cabendo aos Participantes a prevenção de danos a si e seus equipamentos.

17.7. A Organizadora e a Comissão do Evento não serão responsabilizadas por eventos imprevisíveis

ou por eventos que, ainda que previsíveis, apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária,

nem nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Também não serão responsabilizadas nas

hipóteses em que outros agentes tenham contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima,

e nas hipóteses em que, ainda que tenham agido dentro do razoavelmente exigido, por fatores

externos e/ou independentes, o dano ou prejuízo não tenha sido ou não pôde ser evitado.

=============================================================================

João Pessoa, 27 de SETEMBRO de 2021.

UFCG (Co-organizadora)

Vsoft Tecnologia (Organizadora)


