
 

 
 

 
 

 

Hackathon do Sistema - Hackathon do Crea 
 

 
DESCRIÇÃO: 

 
 

 
“Considerando as peculiaridades e a importância dos       
processos de fiscalização do Crea-PR, a entidade se        
propôs atender o desafio de inovar na fiscalização e para a           
fiscalização a partir de um evento de inovação “Hackathon”         
totalmente desenhado para a realidade do Crea e as         
demandas da fiscalização. Evento teve abrangência      
estadual e o propósito de apresentar a sociedade o que          
é o Crea-PR e a importância de fiscalizar, ao mesmo          
tempo entregou soluções tecnológicas e inovadoras      
para a fiscalização. 
 

 
 

CLIENTE: 
ASSOCIADOS (PROFISSIONAIS e ESTUDANTES); 
DEMAIS PROFISSIONAIS DO SISTEMA; 
TODO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PR 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO E 
SOCIEDADE EM GERAL 

 
 

Início do trabalho:  
Dezembro de 2018 

 
 
 

Fase em que se encontra: Executado (início em        
26/6/2019 e evento presencial nos dias 17 e 18 de          
agosto de 2019) 
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Responsável: Geóg. Jorge L.O. Campelo 
Presidente da Entidade de Classe:  

 
 

   
Hackathon do Sistema - Hackathon do Crea 
 
Geógrafo Jorge L. O. Campelo + AGB seção Maringá  Geógrafo Danilo G. Serrano 
 
OBJETIVOS 
Com o slogan: Fiscalização inovadora, Sociedade segura, o evento teve como meta            
conhecer e entender as dores dos fiscais que exercem esta atividade em todo território              
paranaense, para entregar soluções reais para seus problemas. 
 
METAS 
Mapear os problemas que mais interferem nas atividade de fiscalizar e transformar isto             
numa demanda de inovação e conduzir o “Hackathon” de forma que ele entregasse boas              
soluções. 
 
ESCOPO DO TRABALHO 
Definir metodologias para mapear as dificuldades da fiscalização de todos estado (05            
reuniões) com os fiscais (01) com os gerentes regionais; Desenvolver metodologia para            
coletar e entender as demandas em “número” e “grau” de prioridade Foram feitas 02              
dinâmicas especialmente modeladas para este fim;  
Definição das prioridades da entidade no processo de digitalização, pesquisar e avaliar TICs             
de baixo custo que atendam requisitos mínimos para a gestão da entidade forma intuitiva,              
escalonável, universal (em nuvem); 
Buscar um parceiro com expertise para ajudar na modelagem e implementação da ideia que              
resolvesse os seguintes problemas: 1.registro de associado e controle de receita e despesa;             
2.Gestão e controle de documentos; 3.Minimizar a “distância” entre a entidade(diretoria) e            
seus associados; 
 
EQUIPE E RESPONSABILIDADES 
Criação das demandas e definição de restrições e requisitos 
APROGEO - Jorge L.O.Campelo e AGB Seção Maringá - Geógrafo Danilo G. Serrano 
 
QUADRO 1. CRONOGRAMA: ETAPAS, ATIVIDADE E PRODUTO 
 

 
Etapa 

 
ATIVIDADE 

MÊS  
PRODUTO 

MAR/MAI JUN/JUL AGO 

1 Concepção da ideia e construção 
do modelo que seria aplicado 

   Documento norteador 
compartilhado com os 
envolvidos 
(Defis,Aprogeo-PR, AGB, 
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Unicesumar e mentores) 

2 Construir e aplicar as metodologias 
para “perceber” e “conhecer” os 
problemas da fiscalização da 
pessoas dos fiscais. 

   Neste período foram 
construídas ferramentas 
para coleta de 
informações e entrega 
por parte dos fiscais das 
demandas. Produção de 
conteúdo para o site 
pré-Hackathon (material 
disponível no Youtube da 
associação e registro 
documental) 

3 Criação do site e implementação 
do pré-Hackathon (evento 
responsável em ambientar os 
participantes) 

   Site foi construído de 
forma integrada com o 
plano de comunicação 
com as redes sociais 
(Instagram e Facebook) 

Acompanhamento da fase 
“gamificada” e acompanhamentos 
das redes sociais e divulgação do 
evento em universidades e meios 
de comunicação 
 

   Gamificar a fase online foi 
necessário devido a 
complexidade do tema e 
para criar engajamento 
dos participantes e criar 
empatia pelo público 
(fiscais) 

4 Hackathon dia “D” fase presencial 
que aconteceu na Unicesumar nos 
dias 17 e 18 de agosto de 2019 
 

   Eventos composto de 
palestras, minicursos e 
workshops e entrega de 
10 soluções sendo 3 as 
premiadas. 

 
 
QUADRO 2.  RECURSOS, AQUISIÇÕES E CUSTOS 
 

 
Etapa 

 
ATIVIDADE 

INVESTIMENTO  
OBSERVAÇÕES 

RECURSOS AQUISIÇÕES CUSTOS 

1 Todo o evento foi financiado com 
recurso de edital de fomento Termo 
de Fomento nº 2019/6-000204-4 e 
mais parcerias com a Mútua - 
Termos de Divulgação No 14/2019 
e com Patrocínio da HereMaps 

Conforme 
editais e 
termos e 
contratos 
assinados 

nenhuma Valor superior 
aos 
arrecadados 
com os 
termos e 
Editais 

Para atender todas as 
despesas legais do 
evento foi feito um aporte 
de seus responsáveis 
para a adequada 
execução do evento. 

 
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
Toda a comunicação foi feita com o Crea-PR via ofícios e agendas específicas, demais 
feitos por redes sociais (Facebook e Instagram) e via site oficial do evento, além das 
informações trocadas via whatsapp. 
 
ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
Foram utilizadas metodologias que valorizam a individualidade e construir a partir disto            
debates coletivos; Seleção de mentores para atender todas as dificuldades e possibilidades            
de mentoria para o evento; Construção de uma visão de mentor de negócio para os mais de                 
30 fiscais indireto e 20 diretos atuando em prol deste tema; e o formato do evento que além                  
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de trazer tecnologia e inovação para fiscalização trouxe através dos          
mentores presentes formação para o público em geral no formato de oficinas e workshops. 
 
FERRAMENTAS GERENCIAIS 
Para este evento as ferramentas mais utilizadas foi o Google Agenda e o Google Hangout               
para as reuniões remotas necessárias além da produção de conteúdo exclusivo para as             
dinÂmicas de mapeamento dos problemas (Gripe JAM e BrainStorm). 
 
 
QUADRO 3.  IMPORTÂNCIA, BENEFÍCIOS, VANTAGENS E RESULTADOS 
 

 
GRUPO 

DESCRIÇÃO  
RESULTADOS 

IMPORTÂNCIA BENEFÍCIOS VANTAGENS 

Entidade de Classe/Parceiros Visibilidade Reconhecime
nto 
institucional 

Participar e 
interagir em 
tempo real 
com a prática 

Experimentar o modelo podendo 
replicá-lo 

Profissionais Aproximar 
profissionais 

Custo zero Conhecer 
novas 
metodologias 
e adquirir 
conhecimento 

Descoberta de novas formas de 
construir ideias 

Acadêmicos Aproximar a 
Academias e 
Profissionais 

Formar 
melhores 
profissionais 

Fortalecer a 
Entidade e o 
sistema Crea 
junto a 
sociedade 

Incentivar os novos e futuros 
profissionais a ocupar seu 
espaço no mercado. 

Sistema CREA/CONFEA Buscar novas 
formas de 
inovar e 
implementar 
tecnologias 

Curadoria 
sobre 
problemas 
diários 

Respostas 
rápidas para 
os problemas 
(30h) 

10 novas possibilidades de 
inovar e otimizar o processo de 
fiscalizar. 

Sociedade Maior 
visibilidade 
perante. 

Quem é visto 
é lembrado. 

Criar uma 
relação mais 
próxima. 

Construção e consolidação da 
imagem perante. 
 

Poder Público Maior 
visibilidade 
perante. 

Quem é visto 
é lembrado. 

Criar uma 
relação mais 
próxima. 

Construção e consolidação da 
imagem perante. 
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CONCLUSÃO 
Este projeto foi um grande desafio (talvez o maior da associação), tínhamos metas internas              
que foram atingidas antes do evento se concretizar (levar equipes de outras cidades do              
estado e atingir pelo menos 10 equipes), isto mostrou que o Crea-PR em parceria com as                
entidades de classe estão na vanguarda da inovação e tecnologia e que as entidades são o                
braço forte do Crea perante a sociedade, os profissionais e os futuros profissionais. 
Desafios e barreiras foram feitos para serem quebrados, não tivemos muitos patrocinadores,            
mas os que tivemos foram relevantes, não tivemos grandes grupos tecnológicos dando            
suporte, mas tivemos parceiros que abraçaram a causa com determinação, tudo foi feito             
com raça e coragem por fim, os resultados pretendidos foram atingidos e o aprendizado              
para os próximos nos dá coragem para empreitar projetos de mesma magnitude e             
importância. O Crea é o que suas entidades podem ser. 
 
EQUIPE RESPONSÁVEL 
APROGEO - Jorge L.O.Campelo e AGB Seção Maringá - Geógrafo Danilo G. Serrano e 
operacional Unicesumar/Iceti 
 
 
FOTOS 
 
 

 
Tela principal do site do evento 
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Tela principal de nosso canal no Youtube - Onde foi feito todo o registro das informações 
visuais e relatos dos fiscais. 
 
 

 
Tela principal de nosso canal no Youtube - Depoimento de fiscal sobre suas dificuldades. 
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Tela do Blog - Parte do site responsável em fazer a imersão temática do conteúdo 
“fiscalização” para os participantes 
 
 
Tela de Nossa Apresentação Institucional 
Disponivel a um Click - http://bit.ly/UmPoucoDeAPROGEOPR 
 
 

 
 
Roteiro de Apresentação no Google Presenter 
 
Slide 1 apresentação geral 
Slide 2 Nome do projeto+logo do projeto. 
Slide 3 Descrição e Proposta do projeto - Objetivo, Metas e Escopo dos 
trabalhos+Equipe 
Slide 4 Público Alvo e Vantagens (Quadro) 
Slide 4.1 Produtos 
Slide 5 Próximos passos 
 
Demonstrações: 
Slide 6 Vídeo resumo do evento. 
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