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Âmbito e Objetivo 

Este desafio é realizado pela Aptoide, inserido no âmbito do FISTA 2016, que pretende premiar o 

participante com a melhor solução face ao desafio lançado. O objetivo do desafio é criar uma aplicação 

android que permita aos utilizadores classificarem as aplicações desenvolvidas por alunos do ISCTE, 

pertencentes à loja FISTA (existente na Aptoide). 

Através de um conjunto diversificado de dinâmicas, o desafio procura demonstrar as competências 

adquiridas pelos alunos e incentivar o surgimento de novas ideias. 

 

Participação 

São elegíveis todos os candidatos que pretendam criar uma aplicação e disponibilizá-la à Aptoide. A 

participação deverá ser individual e será exclusiva a alunos e ex-alunos do ISCTE, sendo o participante 

responsável pela apresentação de toda a documentação relativa à aplicação, nomeadamente o título d a 

aplicação, a descrição e as informações do autor. 

 

O Desafio 

O objetivo é criar uma aplicação em tecnologia android para a classificação de aplicações inseridas da loja 

FISTA (existente na Aptoide). 

A solução adotada deverá ser simples e intuitiva, possibilitando funcionalidades relevantes, como por 

exemplo a organização das aplicações por rating. Serão valorizadas funcionalidades adicionais e inovações. 

A aplicação poderá interagir com outros ecossistemas tais como redes sociais. 
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Registo 

Inicia às 00h00 do dia 29 de Fevereiro de 2016 e implica o preenchimento de todos os campos 

solicitados no formulário localizado na página do FISTA (http://fista.iscte-iul.pt/), no separador: 

Concursos -> Desafio de Programação.  

O prazo de registo é até às 23h59 do dia 2 de Março, pelo que os registos após este prazo não serão 

considerados válidos. 

Assim que receber a confirmação de participação estará oficialmente inscrito no desafio. Às 14h15 do dia 

2 de Março irá haver a apresentação do desafio de programação no Grande Auditório do ISCTE-IUL. 

 

Entrega 

O prazo para entrega das aplicações é até às 16h00 do dia 3 de Março de 2016. Até esta data a aplicação  

terá de ter sido submetida na página do FISTA (http://fista.iscte-iul.pt/), no separador: Concursos -> 

Desafio de Programação. Todos os campos para a entrega da aplicação terão que estar corretamente  

preenchidos. 

A entrega deverá ser feita colocando toda a informação relativa à aplicação dentro de um *.zip (este 

deverá conter o *.apk, todos os ficheiros correspondente ao projeto android e outros ficheiros que o 

concorrente considere necessário para o funcionamento da aplicação). A organização sugere a criação de 

um documento com as informações e as funcionalidades da aplicação, possíveis interações externas 

(redes sociais, etc.), entre outros. 

  

http://fista.iscte-iul.pt/
http://fista.iscte-iul.pt/
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Avaliação 

A avaliação inicia-se às 16h00 do dia 3 de Março de 2016 com a avaliação das aplicações submetidas. 

 Proposta de Valor: 

 Aplicação: Funcionalidades, usabilidade, design e fiabilidade. (50%) 

 Ideia: Inovação da solução apresentada. (50%) 

 

Júri 

O Júri de avaliação será composto por 3 elementos, 2 dos quais pertencentes ao DCTI do ISCTE 

(Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação) e um à Aptoide, especialistas nas áreas de 

desenvolvimento de aplicações móveis. 

 Membros do Júri: 

 Prof. Paulo Trezentos (Aptoide CEO  DCTI); 

 Prof. Dr. Carlos Serrão (DCTI); 

 Prof. Dr. Carlos Costa (DCTI). 

 

 

Prémio e entrega  

O vencedor terá direito a um Tablet Samsung T561 Galaxy Tab E 9.6" 3G, entregue na sessão de 

encerramento, que tem início às 17h30 do dia 3 de Março de 2016 no Grande Auditório do ISCTE-IUL. 
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Responsabilidade 

A organização do desafio não poderá ser considerada responsável pela anulação, adiamento ou alteração 

do passatempo, no caso de circunstâncias imprevistas ou de força maior. 

Caso as regras não sejam respeitadas, ou em qualquer circunstância imprevista ou não controlável, que 

tenha repercussões na justiça ou integridade do evento, à equipa organizadora cabe o direito de cancelar, 

alterar ou suspender o mesmo evento. Este direito está-lhe reservado, quer a circunstância imprevista 

seja de natureza humana, quer seja de natureza técnica. 

Se não for encontrada uma solução que restabeleça a integridade do passatempo, cabe também à equipa 

organizadora o direito de selecionar uma equipa vencedora, tendo em conta o estado de desenvolvimento 

dos projetos até ao cancelamento, mudança ou suspensão do passatempo. 

Em caso de tentativas ilegítimas de viciamento dos resultados ou caso haja alguma razão para acreditar 

que qualquer participante possa estar a comprometer a integridade do passatempo,  está reservado ao júri 

o direito de excluir o participante do concurso. 

 

Termos e condições 

A candidatura à participação no desafio de programação implica a aceitação integral do presente 

Regulamento. 

Os participantes concordam com as seguintes condições para a candidatura e participação nesta 

iniciativa: 

 As aplicações a candidatar não podem conter materiais protegidos por direitos de autor ou 

propriedade de terceiros sem o consentimento dos seus legítimos proprietários. 

 As aplicações a candidatar devem ser originais, não tendo sido anteriormente publicadas 

comercialmente ou licenciadas, ou premiadas em iniciativas de carácter semelhante.  
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 Os participantes declaram e garantem ainda que a publicação da participação através de vários 

meios, incluindo a publicação na Internet / online, não infringe os direitos de terceiros. 

A entidade organizadora do evento compromete-se a cumprir o legalmente estabelecido relativamente à 

privacidade de dados e utilização de informação de carácter privado. Em particular, a participação no 

desafio pressupõe a aceitação dos pontos seguintes: 

 Todos os dados recebidos na candidatura serão gravados numa base de dados da entidade 

organizadora, serão utilizados na comunicação dos vencedores e poderão ser utilizados em outros 

eventos organizados pelo FISTA. 

 Em conformidade com as disposições da lei de proteção de dados pessoais (Lei nº 67/98, de 29 

de outubro), os candidatos e participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação e 

cancelamento dos dados, abordando a entidade organizadora, através do e-mail fista@iscte.pt. 

Sob nenhuma circunstância esses dados serão transmitidos a terceiros sem o prévio 

consentimento do proprietário dos mesmos. 

 

À entidade organizadora reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sem necessidade de aviso 

prévio, passando as novas regras a vigorar após a sua divulgação no website do passatempo. 

Os casos omissos serão analisados pela entidade organizadora, sendo sua decisão soberana e 

inquestionável. São considerados casos omissos todos os que não se encontrem previstos no presente 

regulamento. 


