Resultado da Seleção de Propostas do Hackathon de Gênero e Cidadania
Conforme dispõe o regulamento do Hackathon, item “3. Da Seleção dos Participantes
para o Hackathon de Gênero e Cidadania”, segue publicação dos 50 participantes
selecionados:

Trilha 1 – Violência Contra Mulher
Objetivo da Proposta

Tipo de Inscrição

Selecionados

Enviar "postagens" em
tempo real, diárias ou
semanais nas redes sociais
José Yoshiriro Ajsaka Ramos
ou e-mails para usuários
cadastrados divulgando
todas as ações que a câmara
dos deputados e o senado
Inscrição de
realizam com relação à
violência contra a mulher.
Equipe
Essas ações seriam:
Propostas e votações de
Marina Franco Borges
projetos de lei, ações
sociais/eventos afins.
Notícias afins de outros
veículos governamentais
também serão usadas.
Transmitir informação,
segurança e suporte a
mulheres e possíveis vítimas
de qualquer tipo de
agressão verbal, moral e
física, através de uma
aplicação móvel que oferece
Inscrição Individual Leandro Correia da Silva
ferramentas específicas que
abrange casos diversos de
violência, atuando na
prevenção, emergência e tão
importante quanto os
anteriores facilita a
"autuação" do agressor.
Informar, principalmente, as
mulheres sobre o que é a
violência obstétrica;
O objetivo é gerar
estatísticas mais precisas de
localização e gerenciamento
de risco da violência contra
a mulher auxiliando a
tomada de decisão em
políticas públicas.

Inscrição de
Equipe

Inscrição de
Equipe

Estado

SP

SP

SP

Jose Sérgio Holanda C. de Morais

AL

Bruno de Lima e Silva
Marcela Oliveira da silva

AL
AL

Keoma Ávila Cherulli

DF

Isabela Gonçalves Taveira

DF

Philippe Vanzin Moreira

DF

Objetivo da Proposta
O projeto tem por objetivo
possibilitar a educação para
cidadania e valores
humanos com ênfase na
violência contra a mulher
através de uma gincana
multimídia de realidade
virtual (ARG: Alternative
Reality Game).
Pretendemos desenvolver
um projeto que mapeie os
diversos tipos de violência
que as mulheres sofrem, em
todas as suas modalidades.

Tipo de Inscrição

Inscrição de
Equipe

Inscrição de
Equipe

Desenvolver um "botão do
Inscrição Individual
pânico" usando um celular
comum (não smartphone).
O projeto vai desenvolver
uma solução web
colaborativa, responsivo,
acessível funcionalidades
para as mulheres e outros
gêneros em situação de
vulnerabilidade, que
Inscrição de
reportarão seus casos de
Equipe
abuso ou violencia de modo
georreferenciado, anônimo,
podendo receber uma
comunicação por email onde
constará o órgão na região
que poderá contatar.
O projeto tem como objetivo
oferecer uma ferramenta
segura, simples e funcional
para que mulheres (cis e
transexuais) que sofreram
algum tipo de violência, nos
serviços públicos, possam
registrar sua experiência.

Inscrição de
Equipe

Selecionados

Estado

Lucas Felício Gil Braz

PB

Thaynara Leite de Andrade

PB

Camila de Paula souza Carneiro

PB

Salete Silva Farias Almeida

MA

Daniela Silveira Rozados da Silva

SP

Rafael Reis da Silva

SP

Vitor Marcio P. de Sousa Baptista

PB

Caio Cardoso Lucena

SP

Miguel Peixoto Costa Carvalho

SP

Jutta Schmidt Silva Machado

SP

Larissa de Carvalho Martins Reis

BA

Ícaro Jerry Salles Santana

BA

Antônio Fernando Santos Ladeia

BA

Trilha 2 - Políticas de gênero relacionadas à participação, representatividade, transparência e
demais tópicos de cidadania
Objetivo da Proposta
Adaptar o game
deliberatório para abordar
apenas os projetos
propostos que tenham como
tema gênero e sexualidade
ou que tenham sido
propostos por
parlamentares mulheres.

Tipo de Inscrição

Inscrição de
Equipe

Selecionados

Daniela Soares Feitosa

BA

Mariel Rosauro Zasso

DF

Gardenia Nogueira Lima

DF

Levantamento dos
deputados que apoiam ou
falam algo com foco na
defesa da mulher através da
Inscrição Individual Luis Fernando de Oliveira Leao
análise dos discursos,
permitindo que mulheres
busquem sua representação
e entrem em contato com os
parlamentares para propor
pautas.
Incentivar uma maior
participação das mulheres
na política; Auxiliar o
eleitorado (sobretudo
feminino) a compreender as
relações de desigualdade de
gênero existentes no
financiamento de campanha.

Inscrição de
Equipe

Estado

SP

Yves Henri S. M. Sales Bouckaert

PE

Isadora Forte Barros

PE

Edmundo Matheus B. de Santana

PE

O objetivo do projeto é
analisar os dados do
financiamento das
campanhas eleitorais para
verificação da existência de
padrões relacionados a
gênero, como por exemplo
Inscrição Individual Kellyton dos Santos Brito
se os valores dos bens
declarados por um gênero
específico é maior ou menor
do que outro, e se existe
favorecimento no
financiamento de
campanhas de um gênero
específico.

PE

Objetivo da Proposta
O objetivo deste projeto é
desenvolver um aplicativo
para celular chamado
“Participa, Mulher!”, uma
solução que integra dados e
informações sobre finanças
públicas, legislação e canais
de serviços.
O objetivo do projeto é
fazer, de maneira inovadora
e rápida, com que a
disposição legal sobre a
obrigatoriedade de
“benefícios da assistência
judiciária, mediante simples
afirmação, na própria
petição inicial, de que não
está em condições de pagar
as custas do processo e os
honorários de advogado.
O objetivo do projeto é
identificar possíveis padrões
no comportamento de
parlamentares em um
recorte de votações
"emblemáticas" de
proposições referentes à
questões de gênero.
O projeto tem como objetivo
facilitar o engajamento da
sociedade na discussão de
projetos de lei que abordem
a temática de gênero.

Tipo de Inscrição

Inscrição de
Equipe

Inscrição de
Equipe

Inscrição de
Equipe

Inscrição de
Equipe

Selecionados

Estado

Luciano Quintão Ataíde

BA

Ludmille Diniz Barreto

BA

Gabriel Lúcio Pita

BA

Andreza Nadia Ramos de Souza

PR

Abimael Del Conte Curi Silva

PR

Mônica Rayssa Monteiro

PR

Maraiza Adami Pereira

SP

Fernanda Gomes Becker

SP

Tiago Filgueiras Pimentel

SP

Rafael Augusto M. Gonçalves

SP

Daniela Anatilde Rodrigues

SP

Pedro Augusto de M. Pimenta

SP

O portal "Grrl hacks" vai ter
o objetivo de divulgar e
mapear startups e pesquisas
na área de tecnologia
Inscrição Individual Ana Maria da Costa Ribeiro
lideradas por mulheres ou
com o objetivo de fortalecer
a atividade de mulheres na
área de ciência da
computação.

PB

Objetivo da Proposta
Criar um aplicativo que
oriente, passo a passo, a
criação de uma
Procuradoria Especial da
Mulher em estados e
municípios, resumindo com
ilustrações e de maneira
didática o Manual disponível
na Câmara dos Deputados,
com informações
atualizadas.

Tipo de Inscrição

Selecionados

Ivy Cristina da Silva Farias Santos

SP

Daniel Martin Simões

SP

Inscrição de
Equipe

Jogos educativos de
cidadania participativa para
mulheres, onde eles terão o
objetivo de empoderar,
Inscrição Individual Kamila Sarmento Brito
motivar e exemplificar
mulheres a exercerem
qualquer atividade
conforme suas habilidades.
O projeto será desenvolvido
com objetivo de ligar os
dados existentes (dados
públicos disponibilizados
Inscrição Individual Murilo Gleyson Gazzola
das diversas fontes
heterogêneas) convergindo
em uma fonte de dados
ligados (Linked Data).
Criar uma aplicação web
para que a população LGBT
possa cadastrar serviços
(públicos e privados) em
que foi bem atendida no
quesito respeito à
orientação sexual e
identidade de gênero.

Estado

Inscrição de
Equipe

PA

SP

Gabriel Galli

RS

Patrícia Vilanova Becker

RS

Bárbara Winckler Arena

RS

