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Hackathon



Hackathon
“maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, 
dias ou até semanas, a fim de explorar dados abertos, desvendar 
códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de 
software ou mesmo de hardware.” 

Wikipedia



Hacker
“ um indivíduo que se dedica, com intensidade incomum, a 
conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e 
redes de computadores.”

Wikipedia



Hackathon não se trata de ter muito 
conhecimento ou experiência, e sim de se 
desafiar e crescer em um ambiente criativo



Por que as mulheres podem se sentir deslocadas 
em hackathons?

● Falta de diversidade em hackathons
○ Ambiente pouco inclusivo
○ Medo de iniciante
○ Cultura “geek”

● Alimentos não saudáveis
● Falta de higiene pessoal de alguns participantes 

● Understanding and Improving the Culture of Hackathons: Think Global Hack Local
● Hack.edu: Examining How College Hackathons Are Perceived By Student Attendees and Non-Attendee
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cin.ufpe.br/~cintia



● Anna Calheiros
● Carolina Melo
● Isabel Lima
● Janayna Velozo
● Lavínia Paganini
● Lhaís Rodrigues
● Luana Martins
● Mayara Gomes
● Melissa Falcão
● Nathalia Lima
● Vanessa Barreiros
● Viviane Barros

Mentoras e Staffs



Inscrições
● 13 dias
● 231 inscritos
● 198 feminino



https://docs.google.com/file/d/1uixXl3aGiIecdWUTM11rw1sZkkHBt3cR/preview




Feedbacks
● “Responsabilidade emocional e afetiva.”

● “Incentivaram bastante pessoas participando pela 

primeira vez. Criaram um ambiente super descontraído. 

Apoiaram mulheres :)”

● “Na criação de um ambiente saudável e sem 

competitividade tóxica. Deu para observar que as 

mentoras foram muito cuidadosas no feedback, para 

que nos sentíssemos motivadas e direcionadas a 

melhorar”

● “RAINHAS FOI TUDO MTO BOM EU AMEI ESSE 

HACKATHON FAÇAM MAIS POR FAVOR”





Obrigada!

Contato:
● hackgrrrl@gmail.com
● @hackgrrrl
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