
   

REGULAMENTO DATA CHALLENGE 
       
Adicionalmente aos Termos de Uso da Udacity e à Política de Privacidade, disponíveis em 
https://br.udacity.com/legal, este Regulamento contém os termos e condições específicos 
aplicáveis à  1a Edição do Udacity Data Challenge (“Data Challenge”), que acontecerá entre os 
dias 25 de setembro e 15 de novembro. Em caso de conflito entre os termos deste 
Regulamento e os termos de Uso da Udacity, os termos deste Regulamento prevalecerão. Por 
favor leia atentamente este Regulamento, pois a sua participação no Data Challenge está 
sujeita ao aqui disposto. 
       
INFORMAÇÕES BÁSICAS: 
       
Data de início: 25/09 (Terça-feira) Horário de início: 09h (horário de Brasília) 
Data de término: 27/11 (Terça-feira) Horário de término: 23h (horário de Brasília) 
       
Tema: Desafios reais de um cientista de dados 
Empresas Parceiras: Nubank e Ambev 
       

REGULAMENTO 
       
1. O OBJETIVO 
       
1.1. A 1a Edição do Udacity Data Challenge tem como objetivo proporcionar aos participantes a 
realidade e os desafios enfrentados por um cientista de dados em empresas de diferentes 
setores da indústria. Além disso, esse desafio tem o objetivo de proporcionar aos participantes 
a oportunidade de adicionar desafios reais à sua experiência, de estar em contato com grandes 
empresas no mercado do Brasil e se relacionar com outros profissionais da área. 
 
2. INCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO    
            
2.1. Poderão realizar a inscrição na 1a Edição do Udacity Data Challenge pessoas com idade 
superior a 18 anos, que estiverem de acordo com os termos dispostos nesse regulamento e 
que não sejam, nem tenham sido no último 1 ano, colaboradores da Ambev, Nubank ou 
Udacity, nem seus respectivos familiares próximos (pais, irmãos, filhos, esposos(as), avós, e 
seus respectivos esposos(as)) ou outras pessoas que residam no mesmo local dos 
colaboradores da Udacity, Ambev ou Nubank. Também não serão aceitos pessoas que 
prestam serviço de revisão de projetos para a Udacity. O Data Challenge é uma experiência 
oferecida 100% em ambiente online e para participar do Data Challenge é necessário, no 
mínimo, um computador com acesso à internet e uma conta de e-mail.  
             



2.2.  As inscrições poderão ser realizadas por meio do site: br.udacity.com/data-challenge a 
partir do dia 03/09 às 14h e poderão se encerrar até o dia 25/09 às  08h, (horários de 
Brasília).  
 
2.3.  Será admitida  apenas uma inscrição por CPF. 
 
2.4.  O Data Challenge é oferecido pela Udacity somente em Formato Turma Fechada. As 
disposições relativas ao Formato Assinatura contidas nos Termos de Uso não se aplicam ao 
Data Challenge. As inscrições terão um valor de R$699,00 reais que poderá ser pago em 
boleto ou cartão de crédito. O pagamento da inscrição garante a participação no Udacity Data 
Challenge.  
 
2.5.   Para os desafios que serão apresentados durante o Data Challenge é recomendado que 
os participantes tenham conhecimento de pelo menos em uma das áreas expostas abaixo.  

   
 2.5.1.  Programação em Python 
      
 2.5.2.  Manipulação de base de dados 
      
 2.5.3.  Machine Learning         

  
 
 
       
3. A PARTICIPAÇÃO  

  
3.1  Os participantes participarão do Data Challenge de forma individual. Não será considerado 
nenhum tipo de formação de grupos para solução dos desafios e cada participante deverá 
submeter suas próprias respostas. Os certificados de participação serão emitidos considerando 
a participação individual.  
 
3.2  Não será admitida nenhuma forma de extensão dos prazos estabelecidos neste 
regulamento. Caso um participante não submeta seus projetos/soluções aos desafios 
propostos nos prazos aqui estipulados, por qualquer razão, independente de culpa ou não do 
participante, o participante não será elegível para colocação no ranking de melhores projetos 
(mas ainda poderá apresentar o seu projeto até a data de encerramento do Data Challenge 
para fins de obtenção do certificado de conclusão). Não será oferecida nenhuma extensão de 
prazo ou oportunidade posterior para  participação do ranking de melhores projetos nem 
tampouco será possível a transferência para outra edição de Data Challenge oferecida no 
futuro pela Udacity. As disposições relativas a transferência e extensão contidas nos Termos 
de Uso da Udacity não se aplicam ao Data Challenge.   
           
4. A PROGRAMAÇÃO 



       
4.1. O quadro abaixo indica as principais datas e eventos previstos na programação do Data 
Challenge. As datas abaixo poderão ser alteradas a qualquer tempo pela Udacity. Qualquer 
alteração será informada aos participantes oportunamente. 
   
Data Evento 
25.9.2018 Liberação de conteúdo online para preparação e consulta dos participantes. 
28.9.2018 Sessão ao vivo para anúncio do desafio apresentado pelo Nubank. 

Transmissão ao vivo na sala de aula na plataforma Udacity e no grupo de 
participantes no Facebook.1 

8.10.2018 Prazo para entrega pelos participantes da solução proposta ao desafio 
apresentado pelo Nubank. As soluções propostas pelos participantes poderão 
ser submetidas na plataforma Udacity até às 23h59 do dia 8.10.2018.  

11.10.2018 Sessão ao vivo para anúncio do desafio apresentado pela Ambev. 
Transmissão ao vivo na sala de aula na plataforma Udacity e no grupo de 
participantes no Facebook.1 

22.10.2018 Prazo para entrega pelos participantes da solução proposta ao desafio 
apresentado pela Ambev. As soluções propostas pelos participantes poderão 
ser submetidas na plataforma Udacity até às 23h59 do dia 22.10.2018. 

26.10.2018 Publicação pela Udacity do ranking das dez melhores soluções apresentadas 
pelos participantes do Data Challenge para cada desafio.  

Até 2.11.2018 As Empresas Parceiras selecionarão as três melhores soluções para os seus 
respectivos desafios. 

Data a ser 
divulgada pela 
Udacity 
oportunamente 

Cerimônia de encerramento. Os participantes responsáveis pelas três 
soluções selecionadas para cada desafio apresentarão suas soluções a uma 
banca examinadora composta por líderes das empresas parceiras e 
especialista em Data Science da Udacity. 

       
 
4.2 Entre uma sessão ao vivo para apresentação de um desafio e a data limite para 
apresentação das respectivas soluções (ou seja, entre 28.9.2018 e 8.10.2018 no que diz 
respeito ao desafio do Nubank e entre 12.10.2018 e 22.10.2018 no que diz respeito ao desafio 
da Ambev),  os participantes poderão realizar uma sessão de 30 minutos de mentoria e uma 
revisão com feedback da sua solução proposta para o respectivo desafio, conforme descrito na 
Cláusula 5 abaixo.  
 
5. MENTORIA E FEEDBACK 
 
5.1. Antes de submeter definitivamente as soluções nos prazos indicados na programação 
acima, cada participante poderá (mas não estará obrigado a) usufruir de uma sessão de 
mentoria e um feedback (na ordem de sua preferência), junto a especialistas em ciência de 
dados, a respeito de suas dúvidas, ideias e soluções para cada um dos desafios.  
 
5.2. As sessões de mentoria deverão ser agendadas pelos participantes de acordo com a 
disponibilidade do mentor e, em qualquer caso, com até 48 horas de antecedência da data 
                                                
1 A transmissão ficará disponível na plataforma Udacity para acesso posterior por todos os participantes. 



limite para submissão da solução definitiva. A agenda com horários disponíveis do mentor 
poderá ser acessada na plataforma Udacity. A sessão de mentoria será realizada por 
videoconferência, por meio da plataforma Udacity. O participante deverá utilizar o tempo da 
sessão para esclarecer dúvidas ou solicitar orientações específicas a respeito do desafio ou da 
sua ideia para solução. 
 
5.3.   Em até 48 horas antes da data limite para submissão pelos participantes da sua solução 
a cada desafio, cada participante poderá submeter um rascunho dessa solução para revisão e 
feedback por um profissional de ciências de dados. A solução deverá ser submetida por meio 
da plataforma Udacity e o feedback será fornecido pelo mesmo canal, em até 24 horas da 
submissão. 
     
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. Somente serão elegíveis ao ranking dos dez melhores projetos aqueles enviados até a 
data limite informada na Cláusula 4 acima. O não envio, de uma das duas soluções de desafio, 
automaticamente desclassificará o participante ao ranking final de ambos desafios, mas o 
mesmo poderá continuar participando do desafio visando incrementar seu conhecimento e 
experiência. 
 
6.2. As dez melhores soluções por desafio serão selecionadas a partir dos seguintes critérios:  

- Observância às instruções fornecidas durante a sessão ao vivo ou por meio de 
materiais adicionais enviados aos alunos; 

- Qualidade do código que deve ser de fácil compreensão, evitando repetições 
desnecessárias e usando boas práticas de programação; 

- Qualidade da documentação relativa ao código: o código deve ser apropriadamente 
comentado, seguindo as diretivas presentes em 
https://github.com/google/styleguide/blob/gh-pages/pyguide.md#38-comments-and-
docstrings; 

- Análise da base de dados, que deve ser feita de forma aprofundada, sendo capaz de 
gerar conclusões sobre a estrutura e características específicas da base de dados; 

- Modelo preditivo, que será julgado de acordo com a compatibilidade do modelo 
escolhido com o problema proposto, bem como com a performance do mesmo segundo 
métrica aplicável ao tipo do modelo.     

 
6.3. As três melhores soluções por desafio serão selecionadas dentre o ranking indicado na 
Cláusula 6.2. acima, tomando por critério a visão de negócio e viabilidade de implementação da 
solução. 
 
6.4. Durante a cerimônia de encerramento, os três participantes indicados na Cláusula 6.3. 
acima apresentarão suas soluções e suas apresentações serão avaliadas pela banca 
avaliadora, dentro de 4 quesitos:  



- Storytelling: o participante deve ser capaz de informar suas conclusões sobre os 
dados e resultados de forma clara, utilizando artifícios visuais pra elucidar suas 
conclusões 

- Qualidade do código, que deve ser de fácil compreensão, evitando repetições 
desnecessárias e usando boas práticas de programação; 

- Qualidade da documentação relativa ao código: o código deve ser 
apropriadamente comentado, seguindo as diretivas presentes em 
https://github.com/google/styleguide/blob/gh-pages/pyguide.md#38-comments-
and-docstrings; 

- Impacto no negócio: o impacto que os resultados obtidos possuem no negócio 
devem ser discutidos e comunicados de forma explícita 

           
6.4.1. Cada julgador atribuirá uma nota de 1 a 5 para cada quesito de cada uma das 
apresentações, conforme segue: 
Nota 5: Ótimo;       
Nota 4: Bom; 
Nota 3: Regular; 
Nota 2: Ruim; 
Nota 1: Péssimo. 
 
6.4.2. Ao final da avaliação, a banca avaliadora fará a somatória das notas dos quesitos 
atribuídas a cada um dos participantes. O participante com a maior somatória será declarado o 
vencedor. 
 
6.4.3. Em caso de empate, o critério de desempate será a nota atribuída no quesito “Impacto 
no Negócio”. Caso ainda haja empate, o segundo critério de desempate será a nota atribuída 
no quesito  “qualidade do código”.   
      
6.5. Os critérios de avaliação foram definidos e serão aplicados de maneira imparcial e objetiva 
pelos avaliadores. O ranking das dez melhores soluções, a escolha das três melhores 
soluções, assim como as notas atribuídas a cada uma das soluções são irrecorríveis. Os 
participantes reconhecem e concordam que não terão oportunidade de solicitar a revisão nem 
tampouco esclarecimentos adicionais sobre as respectivas avaliações.  
 
6.6. Independentemente de sua classificação em qualquer das etapas de avaliação descritas 
nesta Cláusula 6, todos os participantes do Data Challenge que submeterem tempestivamente 
as suas soluções aos dois desafios propostos receberão um certificado de participação, 
contanto que as soluções submetidas atendam às instruções mínimas fornecidas pela Udacity.  
       
7. DA COMUNICAÇÃO 
       
7.1.  Durante todas as etapas a Organização se comunicará com os participantes inscritos 
preferencialmente por e-mail, podendo optar por outros canais como contato grupo Facebook e 
Whatsapp. 



              
7.2.  Os participantes inscritos deverão acompanhar a programação, resultados e quaisquer 
outras notificações fornecidas por meio da plataforma Udacity. 
              
8. DO DIREITO DE IMAGEM, FEEDBACKS E DIREITOS AUTORAIS 
       
8.1. Direitos de Imagem. Ao participar do Data Challenge, nos termos desse Regulamento, o 
participante reconhece e concorda que poderá participar de eventos em ambiente online ou 
físico, inclusive mas não se limitando às sessões ao vivo, sessões de mentoria e evento de 
encerramento do Data Challenge, e que a Udacity poderá capturar trechos de áudio e vídeo, 
fotografias ou capturas de tela, imagens estáticas e em movimento, gravações de imagem ou 
de voz ou sonoras, declarações e/ou transcrição(ões) desses materiais (“Materiais”) contendo a 
imagem, voz, nome e outros elementos da personalidade do participante (“Imagem”). O 
participante neste ato autoriza a Udacity a fazer cortes, tratar, colorir, masterizar, renderizar ou 
de outra forma editar o Material contendo a sua Imagem, sem a necessidade de aprovação 
prévia ou posterior (“Material Editado”). O participante neste ato confere uma licença, nos 
termos da Cláusula 8.4 abaixo, para a Udacity sobre o Material e/ou o Material Editado. Sem 
limitar outros direitos concedidos á Udacity nos termos da Cláusula 8.4 abaixo, o participante 
neste ato autoriza a Udacity a anunciar publicamente os vencedores e quaisquer rankings de 
desempenho do Data Challenge. 
 
8.2. Feedback. A Udacity aprecia qualquer feedback, perguntas, questionamentos, comentários 
ou sugestões que os participantes possam fornecer a respeito da plataforma da Udacity, 
conteúdo educacional, programa do Data Challenge ou outros serviços ou ofertas da Udacity 
(“Feedback”). Qualquer Feedback fornecido é inteiramente voluntário. O participante neste ato 
confere uma licença, nos termos da Cláusula 8.4 abaixo, para a Udacity sobre os Feedbacks.  
 
8.3. Conteúdo do Participante. Ao participar do Data Challenge, nos termos desse 
Regulamento, o participante reconhece e concorda que deverá submeter à Udacity materiais 
de sua autoria e, inclusive, materiais que compõem as soluções aos desafios propostos, e que 
o conteúdo de tais materiais poderá conter (sem qualquer obrigatoriedade), documentação, 
codificação, bibliotecas (libraries), programas, softwares, dados, vídeos, roteiros, animações, 
imagens, gráficos, quadros, obras científicas, artísticas ou literárias, fotografias, ilustrações, 
desenhos, layouts, designs, logotipos, protótipos, amostras, relatórios, algoritmos, aplicações, 
ferramentas digitais, bases de dados, fórmulas, invenções, patentes, esboços, planejamentos, 
estratégias, conhecimento (know how), segredos comerciais, métodos comerciais, planos de 
negócios, estratégias de marketing, gráficos, planos de produtos, estratégias, projetos, 
manuais, anotações, ou outros materiais de qualquer tipo que cada participante julgue 
necessário ou conveniente (“Conteúdo do Participante”). O participante neste ato confere uma 
licença, nos termos da Cláusula 8.4 abaixo, para a Udacity sobre o Conteúdo do Participante. 
 
8.3.1. O participante entende que o Conteúdo do Participante deverá ser original. Qualquer 
citação a conteúdo de terceiros contido no Conteúdo do Participante deverá ser devidamente 
identificada, com atribuição de autoria nos termos das normas da ABNT. O participante declara 



à Udacity que o Conteúdo do Participante não violará direitos de propriedade intelectual de 
terceiros e concorda em indenizar a Udacity por quaisquer danos decorrentes do 
descumprimento ou da falsidade das declarações contidas nesta Cláusula, sem prejuízo do 
direito da Udacity de desclassificar o participante em questão.  
 
8.4. O participante neste ato concede à Udacity uma licença ilimitada, não-exclusiva, sub-
licenciável, gratuita, irrevogável, transferível, mundial, por prazo perpétuo (que sobreviverá ao 
término do Data Challenge), para a Udacity usar e inclusive explorar comercialmente os 
Materiais, os Materiais Editados, os Feedbacks e o Conteúdo do Participante (em conjunto 
“Material Licenciado”), estando a Udacity autorizada, especificamente a (mas sem limitação) (i) 
usar, copiar, desenvolver obras derivadas; (ii) modificar (inclusive reformatar e redimensionar), 
adaptar, editar; (iii) acessar, transferir, registrar, arquivar, armazenar, hospedar, salvar em 
cache, sincronizar, incluir em outros produtos ou obras; (iv) publicar, disseminar, fazer 
execução pública, reproduzir, lançar, revelar, distribuir, transmitir, realizar stream; (v) indexar, 
analisar, anotar, anexar metadados e pesquisar e criar algoritmos nele baseado; (vi) criar, 
pesquisar e compartilhar links ou framings a esses materiais (inclusive por meio de sua 
inclusão em websites e aplicações de terceiros); e (vii) comercializar ou de outra forma 
explorar; total ou parcialmente, os Materiais Licenciados, para fins institucionais, promocionais, 
comerciais, de marketing e anúncios ou para qualquer outra finalidade, em qualquer Mídia.  
 
8.4.1. Conforme utilizado nesta Cláusula 8, “Mídia” inclui (i) televisão (seja por radiodifusão ou 
serviço de acesso condicionado); (ii) mídias digitais e online, como por exemplo, entre outras, a 
plataforma Udacity, websites na internet, aplicações para dispositivos móveis, blogs, e-mail, 
mensagens em dispositivos móveis, jogos, e redes sociais; (iii) mídias físicas, inclusive, entre 
outras, DVD e blue-ray; (iv) mídias alternativas, como telas em ônibus, taxis, metrôs, calçadas, 
mercados, e elevadores; (v) mídias impressas, como jornais, revistas, folders promocionais; e 
(vi) quaisquer outras mídias ou veículos hoje conhecidos ou que venham a ser inventados no 
futuro. 
 
8.5. O participante concorda e autoriza que a Udacity (i) ao usar o Material Licenciado 
conforme permitido na Cláusula 8.4 acima, não estará obrigada a indicar o nome do 
participante como autor ou de qualquer outra forma incluir qualquer atribuição ao participante; e 
(ii) está integralmente autorizada a modificar o Material Licenciado a qualquer momento, a seu 
critério, sem necessidade de aprovação prévia ou posterior pelo participante. 
 
8.6. Nada contido nesta Cláusula 8  implicará em qualquer obrigatoriedade à Udacity de 
divulgação dos Materiais Licenciados. 
 
9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
       
9.1.  A Udacity dedica-se a oferecer um ambiente de aprendizagem seguro, hospitaleiro e 
produtivo para todos os presentes, independente de etnia, religião, deficiência, aparência ou 
sexo. Comportamentos inadequados, discriminatório, ou qualquer forma alguma de assédio 
não serão tolerados. 



    
9.2.  O descumprimento de qualquer Cláusula deste Regulamento, dos Termos de Uso da 
Udacity ou de quaisquer outras regras e instruções fornecidas pela Udacity ao longo do Data 
Challenge, serão analisadas e julgadas pela Udacity, podendo resultar na desclassificação do 
respectivo participante. 
 
9.3.  Caso os participantes selecionados para a apresentação de suas soluções na cerimônia 
de encerramento não residam na cidade da cerimônia, a Udacity irá arcar com os respectivos 
custos de deslocamento e hospedagem, junto aos fornecedores a nas categorias selecionadas 
pela Udacity. Os participantes arcarão com todas as demais despesas referentes a transporte, 
hospedagem, material de consumo e quaisquer outras despesas necessárias para a 
participação no Data Challenge. 
 
9.4.  Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente Contrato, sem prejuízo de o portador do participante 
optar pelo foro de seu domicílio. 
   
 


