IGP em evento de tecnologia no mês de agosto

O Instituto Geral de Perícias estará participando em agosto da 2ª Edição do Hackathon
#DesenvolveSC que será promovido pelo Centro de Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina (CIASC), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) e com a
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Entre os mentores do evento, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017 nas
dependências do CIASC, estão dois profissionais do IGP: Paulo Henrique dos Santos (Diretor
do Instituto de Identificação) e Sandra Lorena Muñoz Rojas (Gerente de Identificação Civil e
Criminal).

O concurso Hackathon#DesenvolveSC tem por objetivo o desenvolvimento de uma solução
tecnológica com código aberto na área de segurança pública. O evento visa promover um
ambiente de inovação e colaboração entre o Governo e a comunidade universitária, mesclando
conhecimentos acadêmicos com práticas do mercado profissional, estimulando a criação de
solução tecnológica na área de segurança pública, visando a transferência dessas tecnologias
para a sociedade. São soluções tecnológicas, mobile, web e IOT, com foco na segurança
pública.

Os projetos de solução de software mobile deverão ser planejados para utilização em
dispositivos móveis, que utilizam o sistema operacional Android e/ou Ios. As soluções
tecnológicas deverão ser com código aberto e licenciado nos termos da licença livre BSD.

Como o tema da segunda edição é “Segurança Pública”, estarão envolvidos os órgãos ligados
diretamente à área no Estado de Santa Catarina: Instituto Geral de Perícias, Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

Inscrições abertas

As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site http://www.ciasc.sc.gov.br/hackat
hon
até o dia 12 de agosto de
2017. É cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00, que será revertida em
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alimentação para o participante, e deverá ser paga em cartão de crédito ou débito. As
inscrições são individuais e limitadas em 80 participantes, que poderão ser profissionais ou
estudantes das seguintes áreas: 40 vagas para desenvolvedores, 20 vagas business ou
governo e 20 vagas para designers.
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