
 
 

 

REGULAMENTO MOSTRA MAKER 
 

1. SOBRE A MOSTRA MAKER 

 
1.1 Local: a MOSTRA MAKER do HACKTUDO ocorrerão na Cidade das Artes, 

localizado na Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.   

 

1.2 Data: 26 e 27 de outubro de 2019.  

 

 
 

2. INSCRIÇÃO 
 

2.1 Inscrição: para participar da Mostra Maker, o interessado deverá acessar o site 

hacktudo.com.br e realizar a inscrição fornecendo todas as informações necessárias. 

Apenas uma pessoa fará a inscrição do grupo, sendo esta considerada a pessoa 

responsável. 

 

2.2 Limite por grupos: serão permitidos no máximo 5 expositores por projeto 

exposto (responsável pela inscrição, mais 4 participantes). 



 

2.3 Período de inscrições: as inscrições estarão abertas entre os dias 11 de 

setembro e 11 de outubro, podendo ser prorrogado pela organização. A organização 

do Hacktudo não se responsabilizará por eventuais congestionamentos no sistema de 

inscrição online ou por erros no preenchimento do formulário eletrônico e recomenda 

que a inscrição seja feita com antecedência em relação ao prazo final. 

 

2.4 Da alteração dos integrantes da equipe: A substituição de integrantes da equipe 

será permitida, somente, até o dia 18/10/2019, mediante comunicação através do e-

mail contato@hacktudo.com.br, com o assunto [HACKTUDO 2019] Alteração de 

Integrante Mostra Maker equipe XYZ (informar o nome da equipe). No corpo do e-mail 

deve-se informar o nome do integrante a ser substituído e os dados (de acordo com o 

formulário de inscrição) do novo integrante da equipe. 

.  

2.5 Valor: as inscrições para participar da Mostra Maker serão gratuitas. 

 

 

3. CRITÉRIOS 
 

3.1 Seleção: os projetos inscritos serão selecionados a critério da produção do 

festival, sendo escolhidos até 30 (trinta) projetos para serem expostos. 

3.2 Condições: os projetos selecionados deverão expor obrigatoriamente nos dias 

26 e 27 de outubro. Caso não seja possivel, deverá informar a produção até o dia 18 

de outubro para que sejam tomadas as devidas providências, através do e-mail 

contato@hacktudo.com.br, 

3.3 Divulgação dos selecionados: o resultado dos projetos selecionados será no dia 

15/10/2019. Os projetos não selecionados terão suas inscrições canceladas no site da 

Sympla. 

3.4 Da aceitação: será permitida a participação de expositores menores de 12 anos 

apenas com o acompanhamento dos pais ou autorização dos mesmos.  

 

4. CRONOGRAMA 
 

• 26/10 
08h00 às 09h00 – Credenciamento 
09h00 às 10h00 – Montagem 
10h00 às 18h00 – Exposição 
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• 27/10 
09h00 às 10h00 – Montagem  
10h00 às 18h00 – Exposição  
18h00 às 20h00 - Desmontagem 
 
 
 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1 O festival oferecerá:  

- Ponto de energia 220 v 

- Uma mesa de aproximadamente 2x1m. 

- Crachá 

- Certificado de participação  

 

5.2 O festival não oferece:  

- Alimentação 

- Espaço para guardar material 

- Régua 

- Porta Banner 

- Peso para papel 

- Estacionamento 

 

5.3 Não serão permitidos: a organização do HACKTUDO não permite projetos que 

ofereçam riscos, tais como: fogo e materiais infláveis.  

 

Quaisquer dúvida ou sugestão deve-se entrar em contato pelo e-mail 

contato@hacktudo.com.br. 

 
www.hacktudo.com.br 

www.facebook.com/ hacktudofestival 

www.instagram.com/ hacktudofestival 

 
6 ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: Este regulamento está sujeito a 

alterações sem aviso prévio  
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