TERMOS GERAIS DA MADCODE – ESTAÇÃO HACK
Vamos usar esse espaço para explicar um pouco mais o programa MadCode - Estação Hack.
Leia com atenção. Ao final, desejamos que você se sinta plenamente confortável e
estimulado para continuar a inscrição com a gente.
1 - Quem é responsável pelo programa MadCode na Estação Hack?
Este é um projeto da MadCode em parceria com o Facebook, que acontecerá nas instalações
da Estação Hack, alocada dentro do WeWork (Avenida Paulista, 1374, Bela Vista, São Paulo
– SP, CEP 01310-00).
Sempre que você tiver qualquer dúvida sobre o programa, poderá entrar em contato pelo email contato@madcode.com.br.
2 - O que é o programa?
O programa da MadCode é focado na introdução à programação e no desenvolvimento de
App’s. Os participantes criarão seu primeiro aplicativo de celular, que irá promover o
desenvolvimento do pensamento computacional, voltado a situações reais de suas vidas.
Minicurso Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos (2017):
Carga horária: 2 horas (1 vez na semana).
Número de vagas por turma: 40.
Público-alvo: estudantes de 14 a 17 anos (preferência para rede pública de ensino)
Curso Extensivo App Development (2018):
Carga horária: 35 horas (4 vezes por semana).
Número de vagas por turma: 40.
Público-alvo: estudantes de 14 a 17 anos (preferência para rede pública de ensino).
Você pode consultar mais detalhes sobre os cursos (conteúdo, datas e cronogramas) no site
da MadCode “www.madcode.com.br/estacao-hack”.
O curso se caracteriza como “curso livre”, não estando sujeito à regulamentação do ensino
regular.
3- Pré requisitos técnicos e critérios de seleção:
Para inscrição no curso, o candidato deve ter entre 14 e 17 anos e estar estudando. Não é
necessário ter qualquer conhecimento prévio de programação para participar.
Todos os interessados poderão se inscrever, mas terão preferência alunos matriculados na
rede pública de ensino.

O preenchimento deste cadastro não garante a vaga do candidato no curso. Os selecionados
serão comunicados pelos canais oficiais do projeto, por mensagem de texto e/ou ligação no
telefone informado no cadastro do candidato.
4- Matrícula:
Os selecionados deverão comparecer para matrícula presencial no dia e local a serem
informados. Em caso de não comparecimento, o candidato perderá o direito a vaga.
5- Das Despesas:
O curso será ministrado de forma totalmente gratuita, incluindo recursos didáticos utilizados
durante o curso.
O candidato deverá arcar com as despesas de seu transporte até a Estação Hack todos os
dias em que ocorrerem as atividades programadas.
6- Critérios de avaliação:
O candidato deverá comparecer às aulas dentro do horário estipulado, realizar as atividades
de maneira empenhada e demonstrar engajamento com o conteúdo ensinado.
Serão avaliados: empenho, envolvimento, e participação durante o programa, além de seu
interesse e empatia com os conteúdos.
7- Certificados:
Ao final do programa, os participantes receberão um certificado de conclusão em seu nome
e com indicação da carga horária do curso, assinado pela MadCode.
Para receber o certificado de participação no curso, é necessário que o candidato tenha
frequentado, no mínimo, 75% das aulas do curso.
8- Canais de comunicação:
Toda a comunicação será feita através dos contatos informados nos dados cadastrais
(endereço e telefone) do candidato.
9- Compromisso:
A veracidade das informações fornecidas na inscrição do candidato é de total
responsabilidade do próprio candidato e seu responsável legal.
Ao realizar a inscrição na MadCode – Estação Hack, o candidato e seu Responsável Legal
declaram que leram e estão de acordo com todos os termos apresentados acima. O não
cumprimento de quaisquer obrigações assumidas aqui poderá acarretar na suspensão ou
desligamento imediato da participação do candidato no projeto.
Agora é com você!
(
) Li, aceito os termos acima descritos e autorizo a inscrição do candidato.

