
manual do
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Agrostartup2022



Sua jornada começa agora! 
Vamos juntos encontrar soluções 

para as demandas no agro.



neste manual você vai conferir

a dica de ouro para vencer

o que é um hackathon
onde estamos

qual será sua rotina 



o que é um
hackathon, afinal?



o que é um
hackathon, afinal?

Esse formato tem como 
essência desenvolver uma 

maratona de programação. Ou 
seja: várias horas dedicadas a 
propor soluções tecnológicas 

para os desafios reais 
apresentados.



Para chegar a essas soluções, são montadas 
equipes que trabalham juntas, aliando os 

conhecimentos interdisciplinares para maximizar 
os resultados. Também são oferecidas mentorias 

e palestras durante essa jornada.



onde
estamos?



onde
estamos?

A 6ª edição do Desafio 
Agro Startup está sendo 
realizada no Centro de 
Tecnologia e Capacitação 
(Centrer) da Emater. 



Esse espaço foi planejado para abrigar 
cursos, treinamentos, palestras e todas as 

oportunidades de trocas de conhecimento 
possíveis que possam beneficiar o agro.

O complexo oferece salas multiuso, 
alojamentos, refeitórios e uma biblioteca 

com mais de 20 mil volumes.



qual será
sua rotina! 



qual será
sua rotina! 

Quando o desafio é proposto, todo 
mundo quer correr atrás da solução 
(e essa é a ideia!). Mas, durante o 
evento, são propostas pausas para 
refeições, apresentações culturais, 
palestras e ambientes para trocas 
de ideias. 



Quando o desafio é proposto, todo 
mundo quer correr atrás da solução 
(e essa é a ideia!). Mas, durante o 
evento, são propostas pausas para 
refeições, apresentações culturais, 
palestras e ambientes para trocas 
de ideias. 

Não deixe de usufruir desses momentos.
Às vezes um respiro é tudo que você precisa

para enxergar a solução.



a dica de 
ouro para 

vencer



trabalhe em equipe!



Quando os grupos começarem a trabalhar, 
lembre-se que juntos vocês vão mais longe! Aliar as 
especialidades de cada membro enriquece a equipe 
e auxilia a compreender os fatos por diferentes 
pontos de vista. Aproveite a oportunidade!

Ah, e os mentores estarão sempre por perto. Conte 
com eles e saiba aproveitar o que têm para oferecer.



Ficou com alguma dúvida?
Não deixe de perguntar!

Mentores e equipe de apoio
estão à disposição para auxiliar.



Caso precise de informações específicas sobre o agro, 
a Emater disponibiliza uma infinidade de conteúdos 

gratuitamente. Acesse!

visite nosso site clicando aqui!

visite nosso canal no YouTube clicando aqui!

ouça nosso podcast clicando aqui!

https://www.emater.go.gov.br/wp/
https://www.youtube.com/ematergoias
https://open.spotify.com/show/1y9x5JWKnw8mRs7OrCGC8a





