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Hackathon FGA UnB - Solidary software against 
Covid-19
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Na ausência de vacina e tratamento comprovado, a única maneira 
para evitar o colapso do sistema de saúde e abrandar a contaminação da 
pandemia de COVID-19 é adotar um rigoroso isolamento social. Contudo, 
as condições adversas provenientes deste isolamento impactam na maneira 
pela qual as pessoas trabalham e se relacionam, comprometem o abaste-
cimento e o comércio de alimentos, além de aumentar a necessidade de 
informações corretas e acessíveis sobre a doença, seu avanço e perigos.

Nesse sentido, foi feita uma chamada à comunidade acadêmi-
ca da Faculdade UnB Gama para organizar uma iniciativa para pro-
dução de aplicações de software para a população e assim envolver os 
estudantes enquanto o  calendário acadêmico estava suspenso. O Ha-
ckathon UnB-FGA 2020 iniciou com um grupo de 9 estudantes que 
se engajaram na organização do evento. Essa comissão identificou três 
temas relevantes com questões que precisavam ser urgentemente solu-
cionadas: agricultura e alimentação; cooperação social; e informação e 
saúde. Houve um período de preparação da estrutura e regulamento e, 
após divulgação, foram abertas as inscrições para o evento. 

Os inscritos puderam assistir a palestras com especialistas sobre 
os temas. Depois disso houve um processo de formalização das equi-
pes, no qual 68 estudantes de diversas instituições de ensino se dividi-
ram em um total de 12 equipes. 
1 Coordenador. Faculdade do Gama, Universidade de Brasília.

2 Faculdade de Planaltina, Universidade de Brasília.
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Os estudantes foram desafiados a desenvolver um software no 
período de uma semana. Os projetos passaram por uma Comissão Ava-
liadora (técnica e temática), que escolheu um vencedor para cada um 
dos desafios.  No tema da saúde o desafio, vencido pelo aplicativo Co-
dInfo, foi desenvolver uma solução capaz de disponibilizar informações 
das Regiões Administrativas de forma rápida e coesa, sobre pandemia e 
infraestrutura local de saúde. Já na área social, o desafio foi desenvolver 
uma solução para apoiar entidades beneficentes que tiveram uma queda 
abrupta em suas doações. O aplicativo Solidev venceu este desafio. O 
desafio 3 consistiu em elaborar uma solução de apoio à comercialização 
dos produtores familiares do DF e entorno, muito impactados pelo iso-
lamento social. O vencedor foi o aplicativo Agromart.

Entretanto, o Hackathon não ficou só no evento de competi-
ção. Foi criado um projeto de extensão para que as equipes premiadas 
pudessem, com o apoio da equipe organizadora, colocar os aplicativos 
a serviço da sociedade. Durante os 6 meses de duração do projeto as 
iniciativas terão orientação e acompanhamento de especialistas da área 
de atuação para amadurecerem. Como resultado parcial, já houve um 
redirecionamento para o aplicativo CodInfo ser usado pelo Núcleo de 
Epidemiologia da Região Sudoeste da Secretaria de Saúde do DF, aten-
dendo demanda específica de apoio às equipes das Unidades Básicas de 
Saúde. O aplicativo Agromart estabeleceu parceria com Comunidades 
que Sustentam a Agricultura, que produzem produtos agroecológicos 
no DF e entorno. O Solidev deverá ser usado em campanhas de solida-
riedade em regiões do DF e entorno.

A partir desta iniciativa o Hackathon se tornará um evento 
anual na FGA, juntando a competição com a metodologia de execução 
e acompanhamento ancorada num projeto de extensão para, assim, es-
truturar um ambiente de apoio à inovação solidária no campus Gama. 
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