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REGULAMENTO DO EVENTO Nº 001/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 

 

I EVENTO HACKATHON CIBERCIDADÃO – PRODEST 

 

ANEXO IV 

TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS E DE USO 

 

Pelo presente TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS, relativo à 

participação no Hackathon Cibercidadão, os participantes do evento concordam e se comprometem: 

 

1. Ceder integralmente o direito de uso perpétuo dos artefatos gerados durante o Hackathon 

Cibercidadão, que tornar-se-ão de propriedade do Prodest, e sobre os quais não caberá reivindicar 

direitos comerciais ou de autoria, em vista da pesquisa/desenvolvimento ser incorrida on-line 

pelo Prodest e/ou sob a orientação/subordinação e/ou inventores responsáveis pelos projetos. 

Entende-se por “artefatos”, aplicações prototipadas ou desenvolvidas, documentação, algoritmos 

ou itens de software elaborados durante o Evento.  Entende-se por integralmente, a transferência 

de todos os direitos autorais, preservados os de natureza moral. 

 

2. O Prodest, enquanto proprietário dos artefatos, poderá utilizar, fruir, dispor, reproduzir, distribuir, 

ou ceder os artefatos gerado no Hackathon Cibercidadão a outros Órgãos públicos de forma livre 

e ilimitada, no território nacional ou fora dele, independentemente de outro ajuste com o(s) 

autor(es), e sem que este tenha direito a qualquer remuneração ou indenização. 

 
 

3. Ceder a transferência total, definitiva e gratuita dos direitos autorais dos participantes, em favor 

do Prodest, que, a qualquer tempo, a critério do ente, relativo a todas as atividades desenvolvidas, 

premiado ou não, poderá utilizar-se livremente dos trabalhos, total ou parcialmente, isolada ou 

conjuntamente, sem qualquer direito de oposição em favor dos autores, nem à remuneração ou 

indenização por perdas e danos, salvo se atingidos na honra ou boa fama.  
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4. Sem prejuízo de outros direitos, o Prodest poderá livremente utilizar as ideias propostas nos 

projetos apresentados. O(s) autor(es) nada receberão da Prodest a título de remuneração ou 

indenização, ressalvado a premiação prevista no regulamento do Evento. 

 

 


