
3ª edição da Hackathon NanoBio 

03 a 07 de agosto de 2020 

 

Uma equipe de estudantes do Campus Duque de Caxias da UFRJ está organizando a 3ª edição 

da Hackathon NanoBio, online, gratuita e flexível. Agora com um foco um pouco diferente das 

edições anteriores: a temática será CONEXÕES.  

Por que escolhemos esta temática? 

A vigente pandemia, da doença COVID-19, alterou completamente a organização social em 

todos os países, impactando, assim, em universidades em todo Brasil. Estamos enfrentando 

uma fase da história muito complicada, o mínimo que podemos fazer, é tomar controle e 

escrever parte dela. Assim, nosso objetivo na terceira edição deste evento é:  

“Como adaptar nossos ambientes e relações para lidar com a COVID-19, de maneira equitária, 

tanto durante quanto após a quarentena”.  

Este evento busca criar um networking com participantes de diversas áreas – cientistas, 

programadores, psicólogos, pedagogos, engenheiros, entre outros - a fim de abranger a visão 

dos problemas de maneira multidisciplinar e de forma equitária tanto para o momento 

presente, quanto após a quarentena.  

Ele acontecerá totalmente online e com flexibilidade de horários, adequado para o seu tempo. 

Serão 5 dias de hacking, onde os integrantes contarão com palestras, treinamento, mentorias 

e consultorias com profissionais de áreas especificas, para ao final do evento conseguir 

demonstrar seu projeto em um Demoday. 

Quando será? 

De 03 a 07 de agosto de 2020. Os participantes selecionados participarão de uma maratona 

incrível, e serão postos a solucionar problemáticas desafiadoras! 

O que eu preciso saber para participar? 

Esse é um evento que busca a diversidade de conhecimentos, de design, administração até 

nanotecnologia e biotecnologia! (Não, você não precisa ser um programador, mas se for, é 

mais que bem-vindo). 

Como será esse evento?  

Utilizando seus conhecimentos acadêmicos e extra-acadêmicos, cada equipe deverá 

desenvolver em 4 dias uma solução às problemáticas apresentadas e propor uma solução à 

uma banca avaliadora.  

Todos os participantes receberão certificado de participação. 

Premiação 

A equipe com a melhor, mais criativa e inovadora resolução será premiada com cursos de 

impressão 3D, acompanhamento pós-hackathon e possibilidade de implementação real da 

solução, entre outros prêmios. 



EU PRECISO MUITO PARTICIPAR DISSO!!! QUANDO SÃO AS INSCRIÇÕES??? 

Relaxa, ainda dá tempo, as inscrições estão abertas até dia 27/07 e podem ser realizadas 

através do nosso site!  

https://nanobiohackathon.wixsite.com/conexoes 

Selecionaremos 60 participantes. Haverá listas de chamadas até que todas as vagas estejam 

preenchidas e confirmadas. Mais informações no site, no edital e nas nossas redes sociais 

(@nanobiohackathon). 

Onde será?  

O evento ocorrerá TOTALMENTE ONLINE no nosso canal do YouTube e na plataforma Doity. 

Além disso, teremos uma plataforma de comunicação oficial da Hackathon. 

Essa maratona é mais que uma competição! É uma maneira de nos conectarmos de forma 

inovadora para juntos, passarmos por este momento desafiador. 

Você não pode ficar fora dessa! 

Fiquem ligados! 

Para mais informações:  

Inscrições: 

https://doity.com.br/nanobiohackathon-conexoes 

Site: https://nanobiohackathon.wixsite.com/conexoes 

Facebook: https://www.facebook.com/nanobiohackathon/ 

Instagram: 

https://instagram.com/nanobiohackathon 

YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCPgILpwr6XKrUQfW7r1zYiw 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnanobiohackathon.wixsite.com%2Fconexoes%3Ffbclid%3DIwAR3RBtJSfVnphlAG0c8a5-0TSpT2YnwzTJGyH6feK0hUlaZn95c0DdR_c2c&h=AT2Ds1nzcMglA9LClCJ_Ot_Egu6Ih_UWq19FyuqBZZAAT_2Ymar7CvtoVcBpvqcSfImEetIeXQyc4Te8FWs70dI5Cy6hDlTk92CpuCRnwuVKr_sw4qO0lWL0BKrO3Gitvg1MrIJc9sjpoxc8XRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdoity.com.br%2Fnanobiohackathon-conexoes%3Ffbclid%3DIwAR3fcNktTUYIgyhonJre9r5QzjulBAx11d7gsYjXE3pPhIwquxPjZOyf2aY&h=AT2Ds1nzcMglA9LClCJ_Ot_Egu6Ih_UWq19FyuqBZZAAT_2Ymar7CvtoVcBpvqcSfImEetIeXQyc4Te8FWs70dI5Cy6hDlTk92CpuCRnwuVKr_sw4qO0lWL0BKrO3Gitvg1MrIJc9sjpoxc8XRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnanobiohackathon.wixsite.com%2Fconexoes%3Ffbclid%3DIwAR1XdIhpVZkNdYsWFhBTVOtEB5g0hZzuaD_pAQZ4ClFtKvw9Gti3NHrhkc4&h=AT2Ds1nzcMglA9LClCJ_Ot_Egu6Ih_UWq19FyuqBZZAAT_2Ymar7CvtoVcBpvqcSfImEetIeXQyc4Te8FWs70dI5Cy6hDlTk92CpuCRnwuVKr_sw4qO0lWL0BKrO3Gitvg1MrIJc9sjpoxc8XRw
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnanobiohackathon%3Ffbclid%3DIwAR0ozswLrpHK-J5NVe5Q21DTbsVj0Boie0kFbrO2lMAxWaU19s1S22LAoXQ&h=AT2Ds1nzcMglA9LClCJ_Ot_Egu6Ih_UWq19FyuqBZZAAT_2Ymar7CvtoVcBpvqcSfImEetIeXQyc4Te8FWs70dI5Cy6hDlTk92CpuCRnwuVKr_sw4qO0lWL0BKrO3Gitvg1MrIJc9sjpoxc8XRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPgILpwr6XKrUQfW7r1zYiw%3Ffbclid%3DIwAR10DZDJTugfUXyLs6xg03v5zCzmnSgP2rDPNiUg-aU-1IkXH8z2VD50I3M&h=AT2Ds1nzcMglA9LClCJ_Ot_Egu6Ih_UWq19FyuqBZZAAT_2Ymar7CvtoVcBpvqcSfImEetIeXQyc4Te8FWs70dI5Cy6hDlTk92CpuCRnwuVKr_sw4qO0lWL0BKrO3Gitvg1MrIJc9sjpoxc8XRw

