
 

 

HACKATHON – Novo Nordisk 

INOVAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO FLEXPEN ASSEMBLY NA NOVO 

NORDISK   

 

RETIFICAÇÂO 

PRORROGAÇÃO  DAS INSCRIÇÕES  HACKATHON NOVO NORDISK 2020 

Os seguintes itens estão alterados   

I - DO PRAZO E DA ÁREA DE EXECUÇÃO DO HACKATHON – Novo Nordisk 

Onde se lê 

1. O prazo de inscrição para a participação no HACKATHON – Novo Nordisk terá início no 

dia 15 de Outubro de 2020 e se encerrará às 16 horas do dia 30 de novembro de 2020 

(horário de Brasília – DF). 

2. O prazo de execução dessa proposta terá início no dia 15 de Outubro de 2020 e se 

encerrará às 16 horas do dia 30 de novembro de 2020 (horário de Brasília – DF) e será na 

cidade Montes Claros-MG. 

Leia-se 

1. O prazo de inscrição para a participação no HACKATHON – Novo Nordisk terá início no 

dia 15 de Outubro de 2020 e se encerrará às 16 horas do dia 06 de janeiro de 2021 (horário 

de Brasília – DF). 

2. O prazo de execução dessa proposta terá início no dia 15 de Outubro de 2020 e se 

encerrará às 16 horas do dia 06 de janeiro de 2021 (horário de Brasília – DF) e será na 

cidade Montes Claros-MG. 

IV- DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 

Onde se lê 

4.10 É permitido a equipe preencher apenas os itens 1(um) e 2(dois) da Ficha de Cadastro 

para a efetivação da inscrição. A Ficha de cadastro completa poderá ser enviada até às 16 



 

horas do dia 30 de novembro de 2020 (horário de Brasília – DF) e será na cidade Montes 

Claros - MG. 

Leia-se 

4.10 É permitido a equipe preencher apenas os itens 1(um) e 2(dois) da Ficha de Cadastro 

para a efetivação da inscrição. A Ficha de cadastro completa poderá ser enviada até às 16 

horas do dia 06 de janeiro de 2021 (horário de Brasília – DF) e será na cidade Montes 

Claros - MG. 

 

V- DAS ETAPAS E DOS PRAZOS DO HACKATHON – NOVO NORDISK  

Onde se lê 

1. O HACKAHON – Novo Nordisk será dividido em etapas enumeradas e definidas conforme 

a seguir: 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO PERÍODO/DATA 

1ª Etapa Inscrição 

Início no do dia 15 de Outubro de 2020 e 

término às 16 horas do dia 30 de 

Novembro de 2020 (horário de Brasília – 

DF). 

2ª Etapa 
Criação do projeto 

(execução). 

Início no dia 15 de Outubro de 2020 e 

término às 16 horas do dia 30 de 

Novembro de 2020 (horário de Brasília – 

DF) na cidade Montes Claros. 

3ª Etapa 

Reuniões virtuais 

(agendadas pela 

organização) Workshops 

(virtual pela organização). 

Durante todo o período de realização do 

HACKATHON. 

4ª Etapa 

Visita virtual à Fábrica da 

Novo Nordisk. 
Semanalmente de acordo com o 

calendário que será disponibilizado às 



 

equipes. 

5ª Etapa 

Divulgação dos projetos 

finalistas pré-selecionados 

nos sites das instituições 

organizadoras.  

Às 19 horas do dia 03 de dezembro de 

2020 (horário de Brasília – DF). 

6ª Etapa 

Apresentação dos 

finalistas, seleção dos 

vencedores e entrega dos 

prêmios. 

Às 14 horas do dia 15 de dezembro de 

2020 (horário de Brasília– DF), na sede da 

Novo Nordisk (Av. C, 1413 - Distrito 

Industrial, CEP: 39404-004 - Montes 

Claros – MG). 

7ª Etapa 

Treinamentos com 

profissionais da Novo 

Nordisk (virtual ou 

presencial, ainda a ser 

definido) 

Entre os dias 17 a 18 de dezembro. 

 

 

 

2. O prazo de inscrição para participação no HACKATHON – Novo Nordisk será do dia 15 

de Outubro de 2020 ao dia 30 de novembro 2020 às 16 horas (horário de Brasília – DF). O 

prazo de execução dessa proposta terá início no dia 15 de Outubro de 2020 e término às 16 

horas do dia 30 de novembro de 2020 (horário de Brasília – DF) e será na cidade Montes 

Claros. 

4.4. Às 19 horas do dia 03 de dezembro de 2020 (horário de Brasília) serão divulgados os 

nomes dos 5 (cinco) projetos finalistas através dos sites das Instituições Organizadoras. 

4.6. No período compreendido entre 15 de outubro de 2020 e 30 de novembro de 2020 a 

Novo Nordisk disponibilizará visitas virtuais à fábrica para as equipes participantes. O 

calendário para visitação será disponibilizado desde que seja feito agendamento prévio pelo e-

mail hackathonnovonordisk@fundetec. Também serão realizadas várias reuniões virtuais 

envolvendo todas as equipes ou especificamente com uma determinada equipe durante todo o 

Hackathon. 



 

5.1 O evento de apresentação dos finalistas, seleção dos vencedores e premiação será 

realizado às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2020 (horário de Brasília– DF), na sede da 

Novo Nordisk (Av. C, 1413 - Distrito Industrial CEP: 39404-004 - Montes Claros – MG). 

Leia-se 

1. O HACKAHON – Novo Nordisk será dividido em etapas enumeradas e definidas conforme 

a seguir: 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO PERÍODO/DATA 

1ª Etapa Inscrição 

Início no do dia 15 de Outubro de 2020 e 

término às 16 horas do dia 06 de janeiro de 

2021 (horário de Brasília – DF). 

2ª Etapa 
Criação do projeto 

(execução). 

Início no dia 15 de Outubro de 2020 e 

término às 16 horas do dia 06 de janeiro de 

2021 (horário de Brasília – DF) na cidade 

Montes Claros. 

3ª Etapa 

Reuniões virtuais 

(agendadas pela 

organização) Workshops 

(virtual pela 

organização). 

Durante todo o período de realização do 

HACKATHON. 

4ª Etapa 

Visita virtual à Fábrica 

da Novo Nordisk. 

Semanalmente de acordo com o calendário 

que será disponibilizado às equipes. 

5ª Etapa 

Divulgação dos projetos 

finalistas pré-

selecionados nos sites 

das instituições 

organizadoras.  

Às 19 horas do dia 13 de janeiro de 2021 

(horário de Brasília – DF). 

6ª Etapa 

Apresentação dos 

finalistas, seleção dos 

vencedores e entrega 

Às 14 horas do dia 22 de janeiro de 2021 

(horário de Brasília– DF), na sede da Novo 

Nordisk (Av. C, 1413 - Distrito Industrial, 



 

dos prêmios. CEP: 39404-004 - Montes Claros – MG). 

Devido a pandemia o evento poderá ser 

realizado virtualmente. 

7ª Etapa 

Treinamentos com 

profissionais da Novo 

Nordisk (virtual ou 

presencial, ainda a ser 

definido) 

Entre os dias 25 a 26 de janeiro de 2020. 

 

 

 

2. O prazo de inscrição para participação no HACKATHON – Novo Nordisk será do dia 15 

de Outubro de 2020 ao dia 06 de janeiro 2021 às 16 horas (horário de Brasília – DF). O 

prazo de execução dessa proposta terá início no dia 15 de Outubro de 2020 e término às 16 

horas do dia 06 de janeiro de 2021 (horário de Brasília – DF) e será na cidade Montes 

Claros. 

4.4. Às 19 horas do dia 13 de janeiro de 2021 (horário de Brasília) serão divulgados os nomes 

dos 5 (cinco) projetos finalistas através dos sites das Instituições Organizadoras. 

4.6. No período compreendido entre 15 de outubro de 2020 e 06 de janeiro de 2021 a Novo 

Nordisk disponibilizará visitas virtuais à fábrica para as equipes participantes. O calendário 

para visitação será disponibilizado desde que seja feito agendamento prévio pelo e-mail 

hackathonnovonordisk@fundetec. Também serão realizadas várias reuniões virtuais 

envolvendo todas as equipes ou especificamente com uma determinada equipe durante todo o 

Hackathon. 

5.1 O evento de apresentação dos finalistas, seleção dos vencedores e premiação será 

realizado às 14 horas do dia 22 de janeiro de 2021 (horário de Brasília– DF), na sede da 

Novo Nordisk (Av. C, 1413 - Distrito Industrial CEP: 39404-004 - Montes Claros – MG). ). 

Devido a pandemia o evento poderá ser realizado virtualmente. 

 

 

 



 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO REVISADA 

 

O Hackathon é aberto para todos os colaboradores, estagiários e aprendizes do Site Moc, e 

também, toda a comunidade acadêmica da região. Todas as informações estão no site da 

FUNDETEC, organizadora do evento. A finalização e entrega da solução do desafio será até o 

dia 06 de janeiro de 2021.  Durante esse período e após a inscrição os participantes terão 

apoio dos organizadores por meio de reuniões virtuais, workshops e visitas virtuais ao Site 

Moc da Novo Nordisk.  

ATENÇÃO! 

É permitido a equipe preencher apenas os itens 1(um) e 2(dois) da Ficha de Cadastro para a 

efetivação da inscrição. A Ficha de Cadastro completa contendo o Projeto poderá ser enviada 

até às 16 horas do dia 06 de janeiro de 2021 (horário de Brasília – DF). 

Devido à pandemia de Covid – 19, está dispensado o reconhecimento de firma em qualquer 

assinatura no ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - HACKATHON NOVO. 

Todos os membros deverão assinar o ACORDO! 

 

 


