
 
 

 

PUC HACK IMPULSIONA A BUSCA DE SOLUÇÕES INOVADORAS EM TEMPOS DE COVID 19 

Realizado pela PUC-Rio através do Instituto Gênesis e do Tecgraf, o PUC HACK  incentivará a 
proposição de soluções práticas e criativas para superação dos problemas causados pela 
pandemia da Covid-19.  

Alunos de graduação e pós-graduação dos vinte e sete departamentos da PUC-Rio estão 
desafiados a aplicarem seus conhecimentos para ajudar a sociedade a superar os impasses 
gerados pelo contexto de pandemia da Covid-19. 

Promovido pelo Instituto Gênesis PUC-Rio – incubadora de startups da Universidade – e pelo 
Instituto Tecgraf PUC-Rio – Centro de Desenvolvimento de Software Técnico-Científico –, o 
PUC HACK  acontecerá de 25 a 28 de setembro, totalmente online.  

O evento funcionará dentro do modelo de um hackathon, uma espécie de maratona do 
conhecimento para geração de soluções pragmáticas e criativas. O objetivo do PUC HACK é 
selecionar soluções inovadoras, pensando em novos modelos e adaptações, ações de redução 
do impacto causado e medidas preventivas, envolvendo a comunidade da PUC-Rio. “O PUC 
HACK tem o foco na aplicação prática e rápida da solução de um problema motivado pelo 
cenário da pandemia”, afirma João Gabriel Hargreaves, diretor do Instituto Gênesis.  

Com o desafio de identificar e desenvolver soluções originais e criativas frente às questões 
atípicas motivadas pela pandemia, os alunos da PUC-Rio percorrerão uma trajetória de 48 
horas de imersão, na qual os grupos interdisciplinares se dedicarão na resolução de problemas 
referentes às seguintes áreas de interesse:  

MEIO AMBIENTE 
Descarte de lixo 
Tratamento e aproveitamento de resíduos 
Consumo sustentável 
Biodiversidade 

COMUNIDADE 
Acesso à internet 
Mobilidade urbana 
Captação de recursos 
Geração de emprego e renda 

EDUCAÇÃO 
Novas ferramentas para educação digital 
Jogos educacionais 
Bem-estar emocional dos estudantes 

ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO 
Novos modelos de negócios na área 
Novas ferramentas de trabalho artístico  

CAMPUS DA PUC-RIO 
Controle de fluxo de pessoas 
Segurança do trabalho 
Novas formas de interação 



 
 

 

 

Cada área de interesse terá líderes temáticos, professores de referência no setor, responsáveis 
por direcionar os grupos com relação às suas propostas. Além disso, os participantes 
contarão com mentores  – professores, especialistas, nomes de referência no mercado - que 
darão  suporte e coordenarão o desenvolvimento prático das soluções. 

No dia 10 de setembro serão realizadas palestras online, sobre as 5 áreas do Hackathon, em 
salas virtuais que acontecerão simultaneamente através do Zoom. As palestras funcionarão 
como uma roda de conversas aonde especialistas irão falar sobre os temas e problemas que 
surgiram com a pandemia, abrindo espaço para perguntas, e inspirando os alunos na criação 
das soluções 

Os candidatos poderão se inscrever em grupos de 04 a 06 integrantes, ou individualmente, 
sendo necessária a formação do grupo ao longo do período de inscrições. Os candidatos sem 
grupo terão a oportunidade de conhecer os demais participantes do evento no Slack do PUC 
HACK, podendo interagir para assim formarem uma equipe. Porém, até o dia 21 de setembro, 
prazo final das inscrições, o grupo já deverá estar formado.  

A premiação garante ao primeiro colocado uma Germinação gratuita, durante 6 meses, no 
Instituto Gênesis da PUC-Rio, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  A germinação é o 
programa de pré-incubação destinado a fornecer apoio e consultoria (áreas financeira, 
jurídica, marketing digital, gestão, comunicação e etc) visando a identificação, capacitação, 
modelagem e elaboração do plano de negócios de uma determinada tecnologia ou 
empreendimento, planejando sua inserção no mercado e sua entrada na Incubadora do 
Instituto Gênesis.  

O segundo lugar receberá R$ 3.000,00 (três mil reais) e o terceiro lugar ganhará R$ 2.000,00 
(dois mil reais).  

A Comissão Julgadora será formada por membros do Instituto Gênesis,Tecgraf, além de outros 
convidados. Para a escolha dos vencedores será levado em conta critérios como 
multidisciplinaridade da equipe, viabilidade, originalidade e criatividade, entre outros. Todos 
os alunos que apresentarem os pitchs e entregarem o plano de ação para a germinação 
receberão um certificado de participação para requisição de horas complementares junto aos 
seus departamentos. 

“O PUC Hack é uma demonstração para a sociedade que a Universidade está pulsando com 
toda força, criatividade e inovação para superar o cenário atípico da pandemia”, conclui 
Marcelo Gattas, diretor do Tecgraf. 

Para mais informações e detalhamento de cada etapa do PUC HACK , acesse o site: 
https://puc-hack.devpost.com  

 
AGENDA 
10/09 – Palestras Temáticas às 17hs - debates com os líderes de cada área do Hackaton 
21/09 - Fim das Inscrições 
24/09 - Divulgação dos grupos selecionados 
25/09 - Abertura do PUC HACK as 18hs 

https://puc-hack.devpost.com/


 
 

 

26/09 e 27/09 -  Maratona 
28/09 – Apresentação dos Pitchs de 10 as 12h e Premiação as 15hs 

 

 


