


        Neste Regulamento são apresentadas informações e regras
aplicáveis ao evento científico Hackathon CER+Brasil 2021. Os
participantes desta competição devem aceitar integralmente todos os
termos, condições e cláusulas do presente Regulamento.
        Este evento compõe um conjunto de etapas de Tradução do
Conhecimento e é parte do projeto de Pesquisa e Inovação vencedor
único de Chamada Pública nº 27/2019 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): “CER+Brasil:
Desenvolvimento dos parâmetros de cobertura para os Centros
Especializados em Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas orientados
ao modelo Biopsicossocial”. O projeto que contou com apoio financeiro
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do
Ministério da Saúde tem como instituição proponente, o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e é coordenado
pela servidora pública, Prof. Dra. Luciana Castaneda Ribeiro. O projeto
conta com a colaboração de pesquisadores de várias instituições de
grande importância para o Brasil como a Universidade de Brasília (UNB),
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do
Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Universidade Federal de Sergipe (UFES) e do Centro de Integração de
Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS) da Fundação Oswaldo Cruz
- Bahia.
        A proposta deste evento de ciência de dados é reunir análises
qualificadas de tecnologias de análise de bases de dados primários e
secundários com desfechos sobre a Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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OVERVIEW

       O evento científico de ciência de dados - Hackaton CER+BRASIL - tem
como objetivo utilizar-se da ciência de dados para construir propostas de
parâmetros assistenciais e epidemiológicos para implantação de novos
serviços CER e Oficinas Ortopédicas no Brasil.

According to Wikipedia, an annual report 
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2 -  INFORMAÇÕES GERAIS DO HACKATHON

       Todos os participantes do Hackathon devem concordar com o Código
de Conduta do Hackathon CER+BRASIL 2021, aplicado durante o evento.
Espera-se que a cooperação de todos os participantes ajude a garantir
um ambiente seguro para todos. 
       Espera-se que todos os participantes, patrocinadores, parceiros,
voluntários e organizadores ajudem a tornar o Hackathon um lugar que
acolha e respeite todos os participantes, independentemente de raça,
gênero, idade, orientação sexual, deficiência, aparência física, origem
nacional, etnia ou religião. Assim, não será tolerado nenhuma forma de
assédio em nossos eventos. Os participantes do Hackathon que violarem
essas regras podem ser sancionados ou expulsos do evento, a critério
dos organizadores. 
       O participante do evento fica ciente nesse Regulamento que em caso
de não Premiação de acordo com análise do mérito não receberá
nenhum tipo de pagamento, mantendo os devidos créditos pelo uso da
sua imagem, vídeo e áudio no Hackathon. Os participantes confirmam
que em caso da publicação de uma aplicação que foi criada durante o
Hackathon, os participantes integrarão a frase: "Esse projeto foi criado
durante o projeto Hackathon CER+BRASIL 2021, realizado pela Projeto
CER+BRASIL”. No momento da submissão do material as equipes deverão
a propriedade dos direitos autorais do envio, devendo este ser trabalho
original da equipe. Se o envio for um trabalho baseado em algo existente,
o participante deverá informar que adquiriu direitos suficientes para usar
e autorizar terceiros a utilizá-los, que o envio não viola direitos autorais
ou quaisquer outros direitos de terceiros de que o participante tenha
conhecimento, e que o envio está livre de malware.



       Os inscritos deverão ser maiores de 16 anos. Ressalta-se que para os
participantes menores de 18 anos, será necessário o envio de autorização
prévia dos pais ou responsável a ser disponibilizada no momento da
inscrição.
       Todos os participantes cedem os direitos de imagem deles e dos
projetos desenvolvidos para fins de divulgação.

PARTICIPÇÃO NO EVENTO
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4 -  FORMAÇÃO DE EQUIPES

      Serão aceitas inscrições em equipes de até cinco pessoas. Destaca-se
que um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipe. Os
integrantes de cada equipe serão responsáveis por se organizarem e
desenvolverem o desafio, podendo utilizar-se do espaço disponível no
Slack.
     Recomenda-se manter a maior diversidade de conhecimento e
experiências dos participantes, para potencializar a capacidade criativa e
competitiva das equipes como estatísticos, cientistas de dados, design
etc. tendo obrigatoriamente, um profissional da saúde como membro.
 No momento da inscrição das equipes será necessário indicação de um
líder para que a organização mantenha o oficial. Ressalta-se que
servidores públicos não podem ser líderes de equipe, pois de acordo com
as regras do CNPq, estes não podem ser beneficiários da modalidade de
fomento da premiação.

      No evento de abertura será realizado em um Webinar, em que será
explanado o contexto do projeto. Neste Webinar haverá uma etapa de
contextualização da Situação Problema a ser enfrentada pelos
participantes do evento e que tem como tema central, o Sistema Único de
Saúde (SUS), Redes de Atenção à Saúde (RAS), Rede de Cuidados a Pessoa
com Deficiência (RCPD) e detalhamento sobre o objeto da pesquisa. Este
etapa de contextualização ficará gravada e será disponibilizada a todos
os participantes. 

5 -  EVENTO DE ABERTURA



     Durante o evento haverá a disponibilização de especialistas que
atuarão como mentores a fim de tirar dúvidas técnicas sobre o objetivo
da análise de ciência de dados. Dúvidas aos mentores poderão ser
discutidas em momentos de mentorias abertas a todos os participantes,
com a posterior inclusão em formulário de perguntas frequentes.

6 -  MENTORIAPÁGINA |  04

Our Finance

OVERVIEW

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

7 -  MATERIAIS ,  DADOS E INFORMAÇÕES

a. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS);

b. Sistema de Informações Hospitalar Descentralizado (SIHD/SUS);

d. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,

Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP);

e. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

f. Sistema de Legislação da Saúde (SLEGIS);

g. Painéis de Informações do Fundo Nacional de Saúde;

Geografia e Estatística (IBGE); 

j. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD

Contínua do IBGE;

       As análises de ciência de dados que os participantes irão desenvolver

deverá conter parâmetros para a expansão da reabilitação no SUS que

estimem a oferta e a necessidade de reabilitação em saúde no Brasil. Os

participantes devem desenvolver obrigatoriamente os parâmetros para a

expansão da reabilitação no SUS com base na construção de indicadores

com desfechos de bases de dados secundários e primários. Informações

de contextualização para desenvolvimento dos projetos estão disponíveis

na Nota Técnica 01, disponibilizada no site do evento.

       Os dados secundários podem ser acessados pelos sítios eletrônicos

disponíveis nos sites do Governo Federal e/ou estadual: 

c.  Informações de Saúde (TABNET);

h. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de

i. Censo Demográfico do IBGE;



k. Microdados Educacionais do Brasil disponibilizados pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);
l. Microdados da Pesquisa de Qualidade do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal;
m. Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo SUAS);
n. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global
Burden of Disease study 2019 da Organização Mundial de Saúde (OMS);
o. Índice Brasileiro de Privação (IBP) no nível dos setores censitários
desenvolvido pelo CIDACS da FIOCRUZ.

     Será disponibilizado as equipes Bases de Dados primários de estudo
observacional do tipo transversal nos serviços de reabilitação do SUS. Os
dados não irão conter a identificação dos sujeitos da pesquisa que foram
participantes de Inquérito Nacional desenvolvido pelo projeto. Esse
inquérito nacional inédito no Brasil coletou dados observacionais com
perfil da funcionalidade dos usuários de serviços de reabilitação no SUS,
satisfação com o serviço de atendimento, condição de saúde e qualidade
de vida relacionada a saúde. Estes dados primários de propriedade do
projeto poderão ser utilizados de forma exclusiva no desenvolvimento
dos projetos do Hackthon. 
     Os participantes poderão utilizar outras fontes de bancos de dados
públicos, desde que tenham relação com a temática da Nota Técnica 01 e
sigam as regras sobre propriedade intelectual e direitos autorais.  As
equipes são livres para utilizarem os softwares estatísticos de sua
preferência.
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(CONT. . )
7  -  MATERIAIS ,  DADOS E INFORMAÇÕES



     Todos os projetos devem gerar como produto os parâmetros para a
expansão da reabilitação no SUS. 
     Os bancos de dados utilizados assim como as funcionalidades a serem
entregues devem seguir as regras estabelecidas pela Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018. Nenhum dado
identificado ou que possa permitir identificação deve ser submetido para
avaliação. Os participantes que infringirem essa regra serão
automaticamente desclassificados.
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8 -  REGRAS DE ENVIO DO PRODUTO FINAL

9 -  SUBMISSÃO DO PRODUTO FINAL

Dashboards com a análise realizada;
O desenvolvimento dos bancos de dados e scripts;
Vídeo explicativo sobre a análise em até 10 minutos.

     O Produto Final deverá ser entregue na data prevista em cronograma
por meio de link disponibilizado no site do evento. Os produtos deverão
conter obrigatoriamente:

1.
2.
3.

10 -  AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

      A avaliação do projeto será realizada por Comitê Julgador formado
por especialistas em análise de dados, epidemiologistas, especialistas em
reabilitação e em Saúde Pública, em duas etapas.
Etapa 1. Avaliação de Especialistas
Etapa 2. Apresentação dos Projetos para o Comitê Julgador

      A apresentação dos trabalhos será na ordem de envio, em data e
horário divulgados no site do evento. As equipes terão até 20 minutos
para apresentar o projeto submetido. Os membros do Comitê poderão
levantar questões e debater por até 10 minutos.
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Inscrições 01 de agosto a 12 de setembro

Evento de Abertura 25 de Setembro de 2021

Desenvolvimento 25 de setembro a 10 de outubro

Submissão dos projetos 10 de outubro

Análise da Etapa 1 - Avaliação
de Especialistas 11 a 18 de outubro

Análise da Etapa 2 -
Apresentação dos Projetos

para o Comitê Julgador
19 a 26 de outubro

Divulgação do Resultado Data provável 01 de novembro

Evento de Premiação Data provável 05 de novembro

12 -  RESULTADO E PREMIAÇÃO

     O resultado da competição se dará pela soma das notas da etapa
1 e 2. Os trabalhos serão classificados de forma decrescente.
Os três trabalhos com maior pontuação receberão a seguinte premiação: 
1º lugar: R$5.000,00 (cinco mil reais)
2º lugar: R$2.000,00 (dois mil reais). 
3º lugar: R$1.000,00 (mil reais).

    Ressalta-se que todos os participantes que submeteram produtos para
análise no prazo previsto em cronograma receberão certificados de
participação do evento.



        O evento, sua estrutura e todos os detalhes nele contidos, toda a
informação, dados, textos, imagens e gráficos e todos os componentes
empregados no Evento (“Conteúdo”) serão protegidos por direitos
autorais e outros direitos de propriedade intelectual.
        Destaca-se que o Projeto CER+BRASIL detém todos os direitos, títulos
e interesses relativos ao Conteúdo do evento. Ao participar do
Hackathon, o participante concede ao Hackathon e seus
organizadores/realizadores direito e licença irrevogável, não exclusivo,
com o direito de discutir e divulgar o conteúdo derivado ou relacionado
ao Hackathon ("Conteúdo de Marketing"), com o fim de comunicar o
projeto, por exemplo na imprensa e nas redes sociais.
     Todos os participantes inscritos receberão as informações para acesso
a plataforma de debate e acesso aos conteúdos por e-mail.
     Dúvidas e sugestões deverão ser enviadas para o e-mail:
contato@hackatoncermaisbr.com.br
     Casos omissos deste Regulamento serão deliberadas pela Comissão
Organizadora.

Boa sorte a todos!

Equipe Organizadora
Hackaton CER+BRASIL 2021
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