
GUIA DE SUBMISSÃO:  
O que devo entregar?  
1. Vídeo de Apresentação 
● Deve ter entre 3-4 minutos 
● Pode ser em português mas deve 
ter LEGENDA EM INGLÊS 
● É recomendado que todos os 
membros do time participem 
● Compartilhe através de um link do 
youtube, vimeo ou outro* 
 

2. Vídeo Demo do App 
● Deve ter entre 1-2 minutos 
● Pode ser em português mas deve 
ter LEGENDA EM INGLÊS 
● Compartilhe através de um link do 
youtube, vimeo ou outro* 
 

3. Nome do App e Descrição 
● Máximo de 100 palavras na 
descrição 
● Deve ser entregue em inglês (use a 
ferramenta de tradutor do Google! :) 
 

4. Foto do time e Sumário 
● Escreva um parágrafo para que 
todos conheçam vocês 
● Escreva em português e em inglês 
(use a ferramenta de tradutor do 
Google! :) 

5. Código Fonte 
● App Inventor, Java, Objective-C, 
Swift, C#, ou qualquer outra 
linguagem de programação é aceita 
● Se for desenvolvido no App 
Inventor, deve ser importado em 
formato .aia (não .apk). Tutorial no 
nosso site. 
● Upload um arquivo zip / 
comprimido contendo seu 
código-fonte direto na 
plataforma 

6. Plano de Negócios (apenas para a 
divisão sénior) 
● Deve estar em PDF 
● Deve conter tudo do Checklist do 
Plano de Negócios, disponível no site 
● Deve ser em inglês. (use a 
ferramenta de tradutor do Google! :) 
● Upload direto na plataforma 
 

   



 
7. Prints de Tela 
● Upload de pelo menos 2 prints das 
telas do seu aplicativo 
 

8. Checklist da programação 
● Preencha campos com frases 
curtas ou imagens para ganhar até 10 
pontos 
● Confira todo o Checklist de 
programação disponível no site 
● Isso não aparecerá de forma 
pública na sua página de submissão 
 

9. Apresentação - Slides do Pitch 
● Formato: deve estar em PDF, PPT 
ou Apresentações Google. 
● Upload direto na plataforma 
● Não entra no prazo do dia 23 de 
abril, isso é para os eventos 
PRESENCIAIS  que vocês podem ou 
não participar. Só é obrigatório para 
quem for participar de um PITCH 
REGIONAL!  
 

 

 


