
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Currículo Technovation 

Semana 12 

 
 

Diretrizes de entrega 
● Certifiquem-se de que já têm tudo pronto para entregar seu aplicativo para o Technovation! 

http://www.technovationchallenge.org/curriculum/submission-guidelines/ 

Diretrizes de entrega da divisão júnior 
Estas diretrizes fornecem instruções e dicas para garantir que tenham tudo pronto para a hora de 
entregar o aplicativo. 
Sigam as instruções com cuidado para terem certeza de que o trabalho será entregue da melhor 
forma possível! 
Assim que todas as entregas forem finalizadas, elas serão enviadas ao 
my.technovationchallenge.org 
Observação: As entregas são diferentes para as divisões júnior e sênior. Certifiquem-se de seguir 
as instruções corretas de sua divisão. 
Ao entregar, vocês devem estar de acordo com a Cláusula de Integridade de Envio: 
Este envio e todas as suas entregas anexadas foram criadas apenas pelas alunas desta equipe. 

Diretrizes gerais 
● Foto da equipe ou uma foto que represente a equipe (incluindo o mentor e professor, 

quando possível). 
● Questionário pós-programa preenchido (todas as integrantes da equipe devem preencher. 

Haverá um link disponível em my.technovationchallenge.org no dashboard, após o login) 

  

http://www.technovationchallenge.org/curriculum/submission-guidelines/
http://my.technovationchallenge.org/
https://my.technovationchallenge.org/


 

Diretrizes técnicas (20 pontos) 
●  Compartilhem o código-fonte do aplicativo. 

○ App Inventor, Java, Objective-C, Swift, C#, JavaScript, ou quaisquer outras 
linguagens de programação serão aceitas. 

○ Caso tenha sido desenvolvido no App Inventor, aqui estão as instruções sobre como 
exportar um arquivo .aia (não .apk). 

○ Compartilhem o código: 
1. Façam o upload de um arquivo zip ou compactado com o código-fonte. Aqui 

estão as instruções sobre como fazer um arquivo zip em um Mac, ou no 
Windows. 

2. Façam o upload do código-fonte no Google Drive, Dropbox ou GitHub e 
compartilhem o link. 

 
●  Descrição do aplicativo em 100 palavras 
●  De 2 a 5 capturas de tela para ajudar os jurados a entender como ele funciona. 
●  Preencham a lista técnica. 

○ Incluam uma frase ou foto para explicar cada um dos itens 
○ Façam o upload de uma foto do protótipo em papel e de um fluxograma de event 

handler da unidade de programação 5 
 

● Vídeo demo (2 minutos ou menos) 
○ Demostrem com clareza a funcionalidade do aplicativo 
○ Destaquem os recursos exclusivos do seu aplicativo 
○ Foquem na interface do usuário 
○ É necessário fazer upload do vídeo no YouTube ou Vimeo e o link deve ser 

compartilhado na plataforma de envio Technovation 

Ideação (15 pontos) 
● Demonstrem claramente como a ideia do aplicativo se alinha a pelo menos um dos 6 temas 

do Technovation ligados às Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU (paz, 
igualdade, pobreza, meio-ambiente, educação e saúde). 

● Expliquem e forneçam evidências através de fatos e estatísticas para o problema abordado. 
● Certifiquem-se de que o aplicativo contempla o problema escolhido. 

  

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/share.html
http://osxdaily.com/2012/01/10/how-to-zip-files-in-mac-os-x/
https://support.microsoft.com/en-us/instantanswers/2df754f6-7039-824c-b5be-6dda11b5075e/zip-and-unzip-files
https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com/
https://guides.github.com/introduction/getting-your-project-on-github/
http://media.wix.com/ugd/259db6_129d717f3fd3418a837db3cb6632e5d5.pdf


 

Pitch (20 pontos) 
●  Vídeo de pitch (4 minutos ou menos) 

○ Todas as integrantes devem falar. 
○ O vídeo pode ser apresentado da maneira que a equipe quiser. Possíveis formatos: 

narrativas, apresentações de slides e testemunhos de usuários. 
○ É necessário fazer upload do vídeo no YouTube ou Vimeo e o link deve ser 

compartilhado na plataforma de envio Technovation 
 

● Deck de apresentação do pitch (APENAS para pitches regionais: entrem em contato com o 
mentor para saber mais detalhes) 

○ Deck de apresentação do pitch 
■ Enviem no formato PDF. Dicas para exportar diferentes formatos de 

apresentação como PDF: 
■ Powerpoint 
■ Google Slides 
■ Prezi 
■ Powtoon 
■ Keynote 
■ Canva 

Impressões gerais (25 pontos) 
● Certifiquem-se de que o aplicativo é factível e que as pessoas gostariam de usá-lo. 
● Entreguem os componentes montados de forma coesa e bem pensada. 
●  Abordem o problema de forma original. 
●  Encontrem maneiras de fazer o aplicativo se destacar das outras equipes. 

Datas importantes de 2018 
Inscrição: 8 de março 
Prazo final para entrega: 25 de abril até as 21h (Brasília) 
Pitch Regional: 1 a 20 de maio (verificar disponibilidade na sua região, caso contrário, selecione 
opção de julgamento virtual.) 
Evento de Pitch Mundial (World Pitch Summit): 6 a 10 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikihow.com/Convert-Powerpoint-to-PDF
http://oregonstate.edu/helpdocs/faq/how-do-i-export-google-doc-pdf
https://prezi.com/support/article/sharing/saving-a-prezi-as-a-pdf/
https://www.powtoon.com/embed/gqJb6XOEXIe/
https://www.cisdem.com/resource/convert-keynote-to-pdf-on-mac.html
http://www.instructables.com/id/How-To-Export-Canva-To-PDF/


 

Diretrizes de entrega 
Certifiquem-se de que já têm tudo pronto para entregar seu aplicativo para o 
Technovation!http://www.technovationchallenge.org/senior-submission/ 

Diretrizes de entrega da divisão sênior 
Estas diretrizes fornecem instruções e dicas para garantir que tenham tudo pronto para a hora de 
entregar o aplicativo. 
Sigam as instruções com cuidado para terem certeza de que o trabalho será entregue da melhor 
forma possível! 
Assim que todas as entregas forem finalizadas, elas serão enviadas ao 
my.technovationchallenge.org 
Observação: As entregas são diferentes para as divisões júnior e sênior. Certifiquem-se de seguir 
as instruções corretas de sua divisão. 
Ao entregar, vocês devem estar de acordo com a Cláusula de Integridade de Envio: 
Este envio e todas as suas entregas anexadas foram criadas apenas pelas alunas desta equipe. 

Diretrizes gerais 
● Foto da equipe ou uma foto que represente a equipe (incluindo o mentor e professor, 

quando possível). 
● Questionário pós-programa preenchido. (todas as integrantes da equipe devem preencher. 

Haverá um link disponível em my.technovationchallenge.org no dashboard, após o login). 

Impressões gerais (25 pontos) 
● Certifiquem-se de que o plano de negócios é factível e de que o negócio pode ter sucesso. 
●  Entreguem os componentes montados de forma coesa e bem pensada. 
●  Abordem o problema de forma original. 
●  Encontrem maneiras de fazer o aplicativo se destacar das outras equipes 

Diretrizes técnicas (20 pontos) 
●  Compartilhem o código-fonte do aplicativo. 

○ App Inventor, Java, Objective-C, Swift, C#, JavaScript, ou quaisquer outras 
linguagens de programação serão aceitas. 

○ Caso tenha sido desenvolvido no App Inventor, aqui estão as instruções sobre como 
exportar um arquivo .aia (não .apk). 

○ Compartilhem o código: 
1. Façam o upload de um arquivo zip ou compactado com o código-fonte. Aqui 

estão as instruções sobre como fazer um arquivo zip em um Mac, ou no 

http://www.technovationchallenge.org/senior-submission/
http://my.technovationchallenge.org/
https://my.technovationchallenge.org/
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/share.html
http://osxdaily.com/2012/01/10/how-to-zip-files-in-mac-os-x/


 

Windows. 
2. Façam o upload do código-fonte no Google Drive, Dropbox ou GitHub e 

compartilhem o link. 
  

● Descrição do aplicativo em 100 palavras 
○  De 2 a 5 capturas de tela para ajudar os jurados a entender como ele funciona. 

 
●  Preencham a lista técnica. 

○ Incluam uma frase ou foto para explicar cada um dos itens 
○ Façam o upload de uma foto do protótipo em papel e de um fluxograma de event 

handler da unidade de programação 5 
  

● Vídeo demo (2 minutos ou menos) 
○ Demostrem com clareza a funcionalidade do aplicativo 
○ Destaquem os recursos exclusivos do seu aplicativo 
○ Foquem na interface do usuário 
○ O vídeo deve ser carregado no YouTube ou Vimeo e o link deve ser compartilhado 

na plataforma de envio Technovation 

Ideação (15 pontos) 
● Demonstrem claramente como a ideia do aplicativo se alinha a pelo menos um dos 6 temas 

do Technovation ligados às Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU (paz, 
igualdade, pobreza, meio-ambiente, educação e saúde). 

●  Expliquem e forneçam evidências através de fatos e estatísticas para o problema 
abordado. 

●  Certifiquem-se de que o aplicativo contempla o problema escolhido. 

Pitch (20 points) 
●  Vídeo de pitch (4 minutos ou menos) 

○ Todas as integrantes devem falar. 
○ O vídeo pode ser apresentado da maneira que a equipe quiser. Possible formats 

include: Skits, Slide Presentations, and Testimonials from users. 
○ É necessário fazer upload do vídeo no YouTube ou Vimeo e o link deve ser 

compartilhado na plataforma de envio Technovation. 
 

● Deck de apresentação do pitch (APENAS para pitches regionais: entrem em contato com o 
mentor para saber mais detalhes) 

○ Enviem no formato PDF. Dicas para exportar diferentes formatos de apresentação 
como PDF: 

■ Powerpoint 
■ Google Slides 
■ Prezi 

https://support.microsoft.com/en-us/instantanswers/2df754f6-7039-824c-b5be-6dda11b5075e/zip-and-unzip-files
https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com/
https://guides.github.com/introduction/getting-your-project-on-github/
http://media.wix.com/ugd/259db6_129d717f3fd3418a837db3cb6632e5d5.pdf
http://www.wikihow.com/Convert-Powerpoint-to-PDF
http://oregonstate.edu/helpdocs/faq/how-do-i-export-google-doc-pdf
https://prezi.com/support/article/sharing/saving-a-prezi-as-a-pdf/


 

■ Powtoon 
■ Keynote 
■ Canva 

Empreendedorismo (20 pontos) 
Esta parte deve ser entregue em PDF, com os seguintes componentes. Consultem esta lista para 
terem mais informações. 

● Título (1 página) 
○ Nome da equipe (ou empresa) 
○ Nome das integrantes 
○ Nome do produto (aplicativo mobile) 
○ Logo 

 
●  Índice (1 página) 
●  Sumário executivo 
● Descrição de empresa 
● Descrição de produtos e/ou serviços 
● Análise de mercado 
● Plano de marketing (estratégia e implementação) 
●  Planejamento e projeções financeiras 

 

Datas importantes de 2018 
Inscrição: 8 de março 
Prazo final para entrega: 25 de abril até as 21h (Brasília) 
Pitch Regional: 1 a 20 de maio (verificar disponibilidade na sua região, caso contrário, selecione 
opção de julgamento virtual.) 
Evento de Pitch Mundial (World Pitch Summit): 6 a 10 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.powtoon.com/embed/gqJb6XOEXIe/
https://www.cisdem.com/resource/convert-keynote-to-pdf-on-mac.html
http://www.instructables.com/id/How-To-Export-Canva-To-PDF/
https://drive.google.com/file/d/0B9IONIGfHk_Va3Ria3FRUzlJR1E/view?usp=sharing

