Brasília, 30 de setembro de 2013.
Caro(a) Candidato(a),

Com os nossos cumprimentos, apresentamos abaixo os nomes dos candidatos
selecionados para participar do Hackathon 2013 da Câmara dos Deputados.
Os projetos considerados aptos foram escolhidos com base nos critérios
interesse público e criatividade, conforme descrito no item 3.2 do Regulamento.
Infelizmente, bons projetos ficaram de fora desta seleção, tendo em vista que
limites orçamentários impuseram a escolha de apenas 50 participantes
(individuais ou reunidos na forma de equipes), que terão o deslocamento a
Brasília e a hospedagem durante o período de realização do evento
integralmente custeadas pela Câmara dos Deputados.
No entanto, sendo o estímulo à transparência e ao trabalho colaborativo entre
sociedade, parlamentares e servidores públicos o principal objetivo do
concurso, esta Comissão decidiu que aqueles inscritos cujos projetos não
tiverem sido selecionados poderão, ainda assim, desenvolver suas propostas e
participar do Hackathon 2013 de maneira não competitiva, sem direito a
concorrer aos prêmios em dinheiro descritos no Regulamento. Caso desejem,
estes participantes poderão enviar as propostas para o email
hackathon@camara.leg.br até o dia 8 de novembro de 2013, com direito a
certificado de participação. Os projetos que tiverem a pertinência atestada pela
Comissão Avaliadora poderão ser divulgados e publicados, como aprovados,
na página oficial do Hackathon no portal da Câmara na internet.
Informamos, ainda, que foi aberto o seguinte fórum de discussão para o livre
debate sobre as ideias apresentadas na fase de inscrição:
http://edemocracia.camara.gov.br/web/espaco-livre/forum//message_boards/category/1711144
O objetivo é facilitar a interação entre os participantes e outros colaboradores
no período preparatório do Hackathon 2013.
Agradecemos a sua atenção e colaboração. Desejamos um excelente
Hackathon.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora
Hackathon 2013, Câmara dos Deputados

Membros da Comissão Organizadora com a respectiva designação de lotação
na Câmara dos Deputados

Cristiano Ferri Soares de Faria, Portal e-Democracia (Coordenador)
Christiano Vitor de Campos Lacorte, Centro de Documentação e Informação
Diogo Alves de Abreu Junior, Diretoria-Geral
Gisele Azevedo Rodrigues, Secretaria de Comunicação
Hérycka Sereno Neves da Rocha, Centro de Formação e Treinamento
Miguel Gerônimo da N. Netto, Diretoria Legislativa
Rodolfo Cezar Ranulfo Vaz, Centro de Informática

Nr.

Tipo de
Nome
Inscritos
inscrição
completo:

2

Inscrição
Individual

1

Geraldo
Augusto de
Morais
Figueiredo

16

Inscrição
Individual

1

Alex de
Oliveira

Inscrição
17
Individual

1

19

Inscrição
Individual

1

20

Inscrição
Individual

1

Luis
Fernando
de Oliveira
Leao
Fernando
Torres da
Costa
Valessio
Soares de
Brito

Inscrição
23
Individual

1

Bruno
Renatto
Sugobono
Neyra

Inscrição
Individual

1

Lívia
Ascava

28

Nome
completo:

Nome
Objetivo do projeto:
completo:
O projeto visa possibilitar a qualquer pessoa pesquisar e monitorar o que
os Deputados Federais estão fazendo na Câmara dos Deputados a partir
de um dispositivo móvel.
Uma das funcionalidades é verificar a assiduidade, os projetos propostos,
rankings, timeline do Twitter de cada Deputado, doações recebidas na
campanha e outras informações.
Os dados são extraídos do site da Câmara dos Deputados e da base de
dados fornecida pelo TSE.
O principal objetivo é, portanto, permitir que as pessoas exerçam a
cidadania utilizando uma tecnologia que está acessível a milhões de
brasileiros e consequentemente contribuir para uma atividade legislativa
mais transparente e eficiente.
O objetivo é organizar e consolidar dados que possam gerar informações
resumidas e de fácil acesso para envolver e conscientizar os cidadãos
sobre a vida pública e a qualidade do trabalho prestado pelos políticos
brasileiros.
Criar uma instalação que permita ao cidadão acompanhar o que acontece
no dia-a-dia da câmara federal, utilizando os dados abertos relacionados
a tramitação e apreciação das matérias legislativas, resultando em maior
transparência ao processo legislativo.
Desenvolver ações para fortalecer, divulgar e ampliar o Portal eDemocracia, com velocidade transparência e conteúdo a população
brasileira.
Sensibilização e mobilização social para o acompanhamento dos canais
de transparência e divulgação das informações públicas.
Criar uma tecnologia livre para extrair diferenças e modificações na
legislação, criando arquivos no formato diff. No processo, encontrar e
desenvolver um formato para representar as leis que seja humanamente
legível mas recuperável por máquinas (algo como markdown ou yaml).
Compreender e divulgar o processo de tramitação de um PL, com o intuito
de possibilitar que os cidadãos possam acompanhar e interferir.

Inscrição
29
de
Equipe

2

Cássio
Max Rosan
Alexandre
dos Santos
Paixão Silva
Junior
Alkmin

Desenvolvemos e colocamos no ar, há menos de 1 mês, o site
http://politica.me, cujo objetivo é mostrar ao usuário um ranking dos
políticos que votam de maneira mais semelhante à dele. Apesar de já
termos esse sistema online (e com dados do serviço de dados abertos da
câmara), gostaríamos de desenvolver no Hackathon da Câmara dos
Deputados algumas funcionalidades que acreditamos ser úteis para dar
mais informações aos cidadãos no momento de escolher um candidato,
que, a priori, seriam: montar uma seção para permitir que usuários
discutam sobre cada proposta e montar página com perfil de cada
deputado (incluindo notícias relacionadas a ele em portais de notícia
online).

Inscrição
32
de
Equipe

3

Gustavo
Soares
Steinberg

Gustavo
Enrique
Salazar
Torres

O portal Cidadão Eletrônico pretende ampliar o acesso dos cidadãos
brasileiros ao processo legislativo, assim como aumentar sua capacidade
de fiscalizar a atuação de seus representantes e de influenciar votações
sobre temas que julgar importantes.
Utilizando a mesma tecnologia que o Netflix e a Amazon usam para
recomendar filmes e produtos, o aplicativo “aprende” as convicções
políticas dos seus usuários e as compara com a atuação política de seus
representantes em diferentes esferas (Congresso Nacional e Câmaras
Municipais no projeto-piloto), detectando incongruências.
O usuário do aplicativo primeiro indica suas preferências políticas votando
“a favor” ou “contra” temas e projetos de lei em votação e informa em
quem votou (ou escolhe os representantes que deseja seguir). A partir
daí, o aplicativo aprende os seus gostos, ou convicções políticas, e
Thomaz
começa a prever suas opiniões sobre novos projetos de lei.
Abramo
Usando interfaces de comunicação fornecidas pelo governo (em conjunto
Assumpção
com data mining), o software também “prevê” os votos de deputados e
vereadores. Quando o aplicativo detectar que determinado representante
votará de forma contrária às convicções de determinado usuário, avisará
o usuário e facilitará o contato entre ele e seu representante.
É essa facilidade de permitir aos usuários que participem da vida pública
que dá nome ao software e que é seu principal diferencial. Mas sua
utilidade vai bem além disso, podendo ser usada por cidadãos, grupos de
interesse ou organizações para monitorar decisões legislativas sobre
assuntos de seu interesse e por partidos políticos para medir a
“fidelidade” de seus representantes ou o padrão de votos de políticos de
oposição. Pode ser ainda uma ferramenta para informar o voto de
cidadãos ao permitir a geração de rankings de políticos de acordo com
sua “compatibilidade política” a respeito de determinados temas.
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Inscrição
Individual

1

O objetivo do projeto é tornar claro as reivindicações da população e, a
partir disso, fornecer subsídios capazes de tramitar as propostas entre
Câmara-Senado pelas prioridades enviadas pelo Povo. Cada proposta
virá a entrar na lista de propostas, relacionado ao seu Projeto de Lei e/ou
Lei, quer seja da criação, ou da sanção, ou do veto, ou da promulgação.
Cada proposta tornar-se-á um Situação-problema. Cada Situaçãoproblema será atualizado e vinculado às ações tomadas pelo Congresso.
Cada Situação-problema receberá votos de prioridade, contendo, a cada
votação, o nome completo do indivíduo, com o CPF, o título de eleitor, a
cidade, o estado, data de nascimento, nome da mãe, e perfil de rede
social. Se a Situação-problema não obter resolução pela Câmara-Senado,
então haverá automaticamente, baseado em seu número de votos, a
iniciativa popular prevista no art. 61 da Constituição Federal. Entre outras
condições, estabelece que um projeto de lei de iniciativa popular precisa
ser subscrito por pelo menos um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Ou seja, cada
Situação-problema terá uma quantidade de votos que representará sua
prioridade cuja importância será fator determinante em sua ordem de
apresentação.

Seiji
Manoan
Seo

O objetivo do projeto é criar uma versão para mobile do site de
engajamento cívico Votenaweb, que apresenta, de forma simples e
resumida os projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados.
Inscrição
35
de
Equipe

3

Daniele
Silva
Amaral

Rainer
Borene de
Assis Matos

Vinícius
Daniel
Antunes
Oliveira

Queremos oferecer uma maneira mais simples dos cidadãos
acompanharem o trabalho dos parlamentares, e também criar um canal
de diálogo com os políticos.
Sabemos que atualmente, milhões de brasileiros acessam a internet via
mobile, e como nossa intenção é aproximar os cidadãos da política,
entendemos que este aplicativo vai contribuir para uma maior participação
cidadã, principalmente dos jovens.

45

Inscrição
de
Equipe

3

Cruzar dados da Câmara dos Deputados com dados da Justiça Eleitoral e
IBGE para montar o perfil de cada deputado utilizando também técnicas
de mineração de dados. Através dessa mineração pretendemos analisar
os tópicos de interesses de cada deputado e agregar os deputados por
sua forma de atuação (ex.: proposições, discursos, votações), avaliar com
Saullo
Eliezer de quem eles mais colaboram e como gastam a verba de gabinete. Com
Haniell
Alan Godoy
Souza da base nessas informações, queremos tornar possível ao cidadão fazer
Galvão de Souza Mello
uma busca dos deputados por tópicos de interesse.
Silva
Oliveira
O objetivo maior é processar os dados abertos do governo, extraindo
conhecimento de tais dados e tornando-os compreensíveis para cidadãos,
imprensa e para os próprios deputados e seus assessores, apontando
relações que não estejam explícitas nos dados.

Inscrição
48
de
Equipe

Inscrição
52
Individual

2

Saulo
Trento

1

Pedro
Cobbett
Stael
Markun

Leonardo
Alexandre
Ferreira
Leite

Diego
Rabatone
Oliveira
(retirada da
inscrição
deste
participante
a pedido do
próprio)

Propõe-se incrementar o projeto Radar Parlamentar (atualmente com
uma versão em desenvolvimento hospedada em
http://radarparlamentar.polignu.org ) através do desenvolvimento de um
módulo adicional que permita a visualização gráfica de cada deputado
individualmente, representado por um ponto em um gráfico bidimensional,
complementando a visualização já existente de partidos.
Atualmente o Radar Parlamentar é um aplicativo que permite uma
visualização gráfica das semelhanças ou diferenças entre partidos
políticos baseado na análise matemática dos dados de votações de
propostas em determinada casa legislativa (projetos de lei, medidas
provisórias, emendas constitucionais, etc). Essas semelhanças são
apresentadas através de um gráfico bidimensional, em que círculos
representam partidos e a distância entre círculos representa o quão
parecido os partidos votam (quanto mais próximos os círculos, maior a
semelhança entre os partidos correspondentes). A mesma análise pode
ser repetida para diferentes períodos, considerando por exemplo apenas
as votações ocorridas em dado ano, depois apenas as do ano seguinte e
assim por diante. Dessa forma o gráfico final é animado no tempo,
permitindo visualizar a "movimentação" dos partidos (e futuramente de
cada parlamentar individualmente) ao longo do tempo.
Ao extender o aplicativo existente para que deputados possam ser
mostrados individualmente no gráfico, será possível observar nuances
que não aparecem na visualização por partidos: podem haver por
exemplo partidos mais ou menos coesos, ou podem haver deputados que
apesar de pertencerem a um partido A apresentem um comportamento
nas votações que se aproxima mais do partido B. Em resumo, o cidadão
poderá analisar a semelhança ou diferença entre deputados, não apenas
entre partidos, através de um mapa visual de proximidades.

Desenvolver o 'Extrato Paramentar', um aplicativo que gera informações
sobre os parlamentares e tramitações usando uma impressora de notas
fiscais.

Inscrição
55
Individual

1

Leonardo
Eustaquio
de Oliveira

O Sistema do Índice de Transparência Parlamentar, que visa avaliar o
quanto uma câmara de parlamentares ou mesmo o poder executivo é
realmente transparente e procura oferecer aos cidadãos todas as
informações públicas.
Apresentar com mais clareza para a sociedade o que cada deputado faz e
a forma que é feito através de um jogo educativo. O jogo será feito da
seguinte forma:
-Cada usuário ao entrar no aplicativo montará um time de futebol usando
os deputados como jogadores.
-Após montados vários times será feito o embaralhamento dos times na
forma de um campeonato e começam os jogos.
Os resultados das partidas serão calculados com base na combinação
dos jogadores (deputados) escalados para a partida e suas respectivas
assiduidades nas sessões ,numero de propostas projetos votados e
outros dados adquiridos através do webservice da camara dos deputados.
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Inscrição
Individual

1

Victor
Ribeiro da
Silva Eloy

- Conforme os jogadores ganhem as “partidas” eles irão subir no ranking
de jogadores, assim conforme os jogadores aprendam sobre o papel dos
deputados, eles estarão aptos a montarem times com deputados mais
assíduos, participativos,etc e assim melhorar sua posição no jogo.
-Haverá uma área explicativa, na qual o jogador poderá aprender sobre o
papel dos deputados na sociedade. Para que o jogador possa saber os
critérios que deve levar em conta na hora de escalar os deputados para
seu time.
-Haverá também badges (conquistas) que o jogador irá ganhando com o
passar do tempo, por exemplo:
*Conluir todos os tutóriais
*Ganhar 10 Jogos consecutivos
*Escalar o time mais assíduo do campeonato
etc.

Inscrição
64
de
Equipe

Inscrição
de
Equipe

65

2

Caio
Cardoso
Lucena

Wesley
Seidel
Carvalho

3

Diego
Rabatone
Oliveira

Haydée
Svab

Construção de uma plataforma de informações que agregue dados
legislativos ( proposições normativas ) , jornalísticos ( matérias temáticas )
, mapas (climáticos, hidrológicos e agrícolas), que possam ser utilizados
pela comissão de Meio Ambiente da Camara dos Deputados como
ferramenta apoio a decisão e analise relativas a temática ambiental
especialmente das regiões geográficas que sofrem fortemente com o
fenômeno da Seca.
Todos os dados do projeto ficarao disponiveis em formatos abertos de
modo a possibilitar a utilizacao transparente.
As mulheres representam mais de 50% da população brasileira, mas
quando falamos em representação política é muito claro que há uma
enorme divergência nos números. Em 2012 as mulheres representaram
cerca de 30% das candidaturas, e hoje as mulheres representam cerca
de 10% da Câmara dos Deputados. Esse é um dos motivos pelos quais a
bancada feminina da casa lançou recentemente a campanha "Mulher,
tome partido! Filie-se!".
Andrés
Sabe-se que com a participação de mais mulheres, o perfil de atividades
Mantecon
muda também. Isso é visto tanto em empresas privadas que possuem
Ribeiro
mulheres nos cargos de decisão quanto em casas legislativas com maior
Martano
participação feminina.
Assim, esse projeto objetiva ser uma ferramenta que sirva para avaliar e
acompanhar a participação feminina na casa do povo. Nele serão feitas
análises do perfil do voto de deputadas e deputados, e das bancadas
partidárias de acordo com a participação feminina. Também serão
avaliados os gastos da cota parlamentar e projetos propostos, sempre
avaliando as diferenças entre homens e mulheres.

Gostaria de integrar um projeto com outras pessoas e explico isso abaixo,
na sessão "como pretende realizar o projeto". Entretanto, apresento um
projeto curto caso ocorra de alguém que se inscreveu fora de uma equipe
querer me ajudar a desenvolvê-lo.
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Inscrição
Individual

1

Leonardo
Sangali
Barone

Os deputados federais realizam diversas atividades que podem ser
facilmente visualizadas com mapas: gastam sua cota parlamentar em
escritórios/atividades/viagens fora de brasília, propõem emendas que
geram convênios com prefeituras ou entidades sem fins lucrativos que
podem ser espacialmente localizadas, citam estados e municípios em
seus discursos em plenário/comissões, participam de eventos incluídos
na agenda oficial em diversas cidades do país etc.
O objetivo do projeto, assim, é criar um aplicativo para consulta pelo
cidadão da atividade parlamentar fora de Brasília, por município e
visualizada com mapas. De um lado, seria possível consultar a atividade
de um parlamentar específico e observar em quais municípios cada tipo
de atividade ocorreu. Por outro lado, seria possível selecionar um
conjunto de municípios no mapa e observar quais deputados realizaram
atividades nestes municípios e quais tipos de atividade realizaram.
Além das atividades legislativas, o aplicativo poderia conter a votação de
cada deputado por município e/ou a lista de eleitos que obtiveram voto em
um determinado município. Dessa maneira, voto e atividade parlamentar
poderiam ser visualizados e consultados em conjunto e de maneira
simples.

Fruto de pesquisas de doutorado que estão sendo desenvolvidas na
Universidade de São Paulo (Departamento de Ciência Política e
Departamento de Design de Interação) e de pesquisas na área de
Analytics da empresa Hyperativa Consultoria e Internet Ltda., o objetivo
deste projeto é o de desenvolver um aplicativo de Web que permita ao
cidadão explorar e visualizar de forma intuitiva e interativa os temas
presentes nos pronunciamentos realizados pelos parlamentares
brasileiros. Este aplicativo tornará transparente a atividade parlamentar ao
permitir que o cidadão entre em contato com o que vem sendo discutido
na Câmara dos Deputados. Além disso, permitirá ao cidadão identificar
parlamentares e partidos cujos temas dos pronunciamentos sejam de seu
interesse.

Inscrição
67
de
Equipe

3

Davi
Cordeiro
Moreira

Manoel
Galdino
Pereira
Neto

O processo legislativo brasileiro e a atividade parlamentar não consistem
Luis Felipe apenas em votos e na tramitação de matérias. A política brasileira, sob o
Carli Lucas sistema democrático de representação, também é desenvolvida a partir
de Oliveira do diálogo, do debate, da exposição de idéias e de preferências. Por esta
razão a Constituição de 1988 e o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, garantem aos parlamentares o direito à palavra através de
espaços institucionais para seu pronunciamento como, por exemplo, o
Grande e o Pequeno expedientes.
Após inúmeras pesquisas entre estudiosos de ciência política, sabe-se
que as votações nominais realizadas ao longo dos processos legislativos
são partidariamente organizadas, reduzindo a expressão individual de
cada parlamentar. Logo, é justamente nos espaços reservados para seu
pronunciamento que o deputado pode entrar em contato com seus
eleitores e assim divulgar suas idéias e pensamentos de forma mais livre.
Com acesso fácil e ágil aos temas proferidos por cada deputado, os
cidadãos brasileiros podem encontrar afinidades políticas e de ideias com
seus representantes.
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Inscrição
de
Equipe

2

Rafael
Lamardo

Andrea
Freitas

Implementar sistema de monitoramento das atividades do Congresso
Nacional.

No site da Câmara são disponibilizados vários discursos e notas
taquigráficas. Os proponentes deste projeto fizeram uma estimativa, onde
foram contados aproximadamente quatro mil discursos (e novos
discursos são constantemente publicados). Esses discursos são uma
fonte rica de informação, entretanto, é necessário ferramentas
computacionais para auxiliar na organização, busca e entendimento
dessa vasta quantidade de dados textuais.

Inscrição
70
de
Equipe

3

Thiago de
Paulo
Faleiros

Fernando
Antônio
Asevedo
Nóbrega

Uma técnica computacional bastante estudada por analista de dados são
modelos de tópicos. Os modelos de tópicos são capazes de agrupar
coleções de documentos textuais em tópicos relacionados. Por exemplo,
com os discursos, é possível descobrir quais os principais temas, buscar
Cleriston
notícias relacionadas na mídia, saber quais parlamentares estão mais
Aparecido
relacionados com temas específicos e como esses são apresentados ao
Dantas
longo do tempo.
Portanto, o objetivo geral deste projeto é utilizar tecnologias recentes de
Inteligência Artificial para identificar automaticamente os principais
assuntos abordados nos discursos realizados na Câmara dos Deputados.
Para isso, os textos dos discursos disponibilizados no site da Câmara dos
Deputados serão processados, analisados e organizados. O objetivo é
apresentar uma ferramenta de visualização que ajude o cidadão a
entender quais os principais temas abordados por cada um dos
deputados ao longo dos anos. Além disso, a informação obtida desses
principais temas serão utilizadas para recuperar notícias recentes
publicadas online nos principais meios de comunicação.

Inscrição
75
de
Equipe

3

Aldrin
Lucier
Mendes
Leal

Leonardo
Augusto
Oliveira
Dias

Uma plataforma para criação de assinaturas digitais válidas para abaixoMarcelo de
assinados, utilizando a ICP-BR (e-CPF especificamente), adequada para
Freitas
a criação de abaixos-assinados para a criação de novas leis e partidos
Andrade
políticos

O objetivo do projeto é o aumento da transparência na divulgação de
informações públicas, além de uma maior aproximação da população e
compreensão do poder legislativo, através de duas abordagens principais:

Inscrição
77
de
Equipe

2

81

Inscrição
de
Equipe

3

84

Inscrição
de
Equipe

2

Misael
Kellyton dos Wanderley
Santos Brito dos Santos
Neto

- Disponibilização de acesso prático e fácil às informações da atividade
parlamentar, em especial a informações consolidadas de gastos
relacionados à cota parlamentar, de presenças e participação em
votações e de comissões que o parlamentar atua;
- Identificação dos parlamentares com maior afinidade pessoal com o
eleitor, através da criação de “nuvens de palavras” que apresentam as
palavras/tópicos em que o parlamentar é mais atuante, bem como a
criação de uma busca personalizada, em que o cidadão indica os tópicos
do seu interesse e os parlamentares são classificados e apresentados de
acordo com a sua atuação naquele tópico.

Promover a maior participação dos brasileiros nas decisões do poder
legislativo, bem como estimular o conhecimento e o interesse pelo
Carlos
processo legislativo por intermédio de uma exposição simplificada e
Fabricio de Pedro Luis
divertida ao dia a dia de um parlamentar. Construir um jogo onde o
Eduardo
Sousa
Furio
jogador assume a posição de um parlamentar virtual, sendo
Moreira dos
Nascimento Raphael
Santos
recompensado (nos termos do jogo) por comparecer e votar nos projetos
mostrando sua posição, politizando seus amigos e demais jogadores e
também pela discussão ativa nas redes sociais.
Gilson da
O projeto tem como objetivo identificar os parlamentares que são centrais
Silva
Max Stabile
no jogo político brasileiro. Será feita uma análise da relação de autoria e
Mendes
Borges
relatoria dos projetos apresentados na Câmara.
Filho

Disponibilizar diversas informações do Congresso Nacional nas redes
sociais em tempo real. Seriam informações tais como gastos,
informações sobre sessões, participação dos parlamentares, etc.

Inscrição
93
de
Equipe

2

José
Yoshiriro
Ajisaka
Ramos

Raimundo
Norberto
Lameira
Junior

a) Informações "cronológicas" tais como votações e gastos poderiam ser
coletadas e publicadas nas redes sempre que verificadas nas bases do
Congresso.
b) Informações "não cronológicas", tais como os dados dos parlamentares
poderiam aleatoriamente ser publicadas nas redes algumas vezes por dia
ou semana.
Todas essas informações seriam publicadas nas redes sociais de forma
resumida com um link do tipo "saiba mais" para a página relacionada no
sítio do Congresso. E tudo de maneira automática, sem que alguém copie
e cole de algum lugar.
OBS: este é um cadastro retificador de um anterior, porém com a mesma
proposta

Total

50

