
 

Guia Rápido do Mentor 

 

Se você está lendo este guia, é porque nesta temporada se inscreveu como mentor do               

Technovation Challenge Brasil. Obrigado por se juntar ao Technovation e ser parte de um              

impacto significativo sobre a próxima geração de mulheres líderes de tecnologia. Vocês            

são uma parte fundamental do nosso programa. 

O que você precisa saber: 

Um time 

Você precisará de uma equipe de até 5 meninas incríveis para orientar. Acreditamos que o 

Technovation Challenge é uma experiência educacional, inspiradora e divertida se for 

abordada com um grupo. Conecte-se com uma equipe on-line depois de se registrar, ou 

recrute outras meninas na sua área! 

Compromisso com horário 

Cerca de 50 horas durante a temporada; recrutar e supervisionar os alunos, coordenar 

palestrantes e espaço para reuniões, garantir o acesso à internet e ao computador e 

supervisionar as equipes à medida que completam o currículo . 

 

Use o Diário de Bordo do projeto para ajudar a sua equipe a vencer as 12 fases do programa.  

Datas Importantes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.technovationbrasil.org/curriculo
https://docs.google.com/document/d/1P06KbNw01tAuWY8dCLRjCGEsm5yy3NHokA8IQAiCHDI/edit?usp=sharing


 

 

Aqui estão links para as páginas mais visitadas em nosso site. Se você acha que estamos 

perdendo alguma coisa, por favor me avise!  

 

Os links são organizados em ordem alfabética.  

○ Estrutura do Prêmio -  Conheça a estrutura da bolsa de estudos. 

○ Curriculum - Acesso ao currículo 

○ Perguntas frequentes - Perguntas frequentes, Regras e diretrizes 

○ Plataforma Technovation - Faça login na sua conta 

○ Rubrica de julgamento - Esta rubrica de julgamento será usada para avaliar as 

submissões de equipes praticamente e em eventos regionais de pitch de 

Technovation. Nossa rubrica foi atualizada para a temporada 2018 da 

Technovation. 

○ Treinamento de Mentor - Centro de treinamento da Iridescent. O treinamento se 

concentra em ajudar  um Mentor sem qualquer experiência técnica ou comercial.  

○ Diretrizes de envio - Aqui estão os requisitos para que você obtenha o número 

máximo de pontos. 

 

 

 

 

 

http://www.technovationbrasil.org/regras
http://www.technovationbrasil.org/curriculo
https://docs.google.com/document/d/1xziQHRRQEhfCAXqG6nMYRP9YMP8CGxYTLA5GdyxgQn4/edit?usp=sharing
https://my.technovationchallenge.org/signin
http://docs.wixstatic.com/ugd/254964_ce40d4f799b344bca9334373e7fc38cd.pdf
https://iridescentacademy.thinkific.com/collections/technovation
http://docs.wixstatic.com/ugd/254964_90f322aeb71541449b7f027d3445dc92.pdf


 

O Diário de Bordo do aluno em português  está localizada na página de currículo do 

site. Ele ajuda voc6e a orientar a sua equipe durante as 12 etapas que o mesmo está 

dividido com uma carga horária de atividades de 35 horas.  

Página Currículo 

Como fazer uma cópia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Plataforma do Technovation é o que te conectará com todo o processo.  Conecte-se com outros 
mentores,  encontre uma equipe para mentorar, registre e acompanhe sua equipe.  
 
Faça do seu time um time campeão!! 
 
https://my.technovationchallenge.org 
 
Coloque seu email e senha de acesso e faça as suas conexões para este Desafio.  
 
 

 
 
 
Se você ainda não está apoiando nenhum time, pode encontrar os times e se candidatar a ser 
tudor do mesmo.  

 
 
 
 
 
 
 

https://my.technovationchallenge.org/


 

Comece a Acompanhar  a sua equipe. 
 

 
 
 
O que preciso orientar  minha equipe fazer na Plataforma 
 
Vá para my.technovationchallenge.org e 
 

1. Adicione o nome e o resumo e foto da sua equipe. ( Fase 1)  
2. Complete a seção de componentes técnicos da lista de verificação do código ( Fase 3) 

3. Envie o nome e a descrição do seu aplicativo. ( Fase 3 e 4)  

4. Complete a seção de componentes técnicos da lista de verificação do código ( Fase 5) 

5.  Envie seu código fonte, lista de verificação de código e screenshots. Compartilhe seu código-fonte com um 
link de unidade google, link dropbox, link github ou um upload direto de um arquivo zip / comprimido. 
Altere as configurações de compartilhamento de seu link para ser público para que os juízes possam ver 
sua submissão. ( Fase de 7 a 10)  

6. Envie seu link de vídeo pitch. Criar uma história e um vídeo curto.  Você precisará fazer o upload para o 
Youtube ou o Vimeo primeiro. Altere as configurações de compartilhamento de seu vídeo para ser público 
para que os juízes possam ver sua submissão.( fase 8 e 9) 

7. Envie seu plano de negócios. Converta-o em um PDF e compartilhe com um link de unidade google, link 
dropbox ou um upload direto para o site. Altere as configurações de compartilhamento de seu link para ser 
público para que os juízes possam ver sua submissão.(Fase de 9 a 12)  

8. Envie seu link de vídeo pitch Demo. Você precisará fazer o upload para o Youtube ou o Vimeo primeiro. 
Altere as configurações de compartilhamento de seu vídeo para ser público para que os juízes possam ver 
sua submissão. (Fase 10 a 11) 

9. Envie o seu deck de slides de apresentação de pitch. Converta-o em um arquivo PDF ou .ppt e compartilhe 
com um link de unidade do google, um link de dropbox ou um upload direto para o site. Altere as 
configurações de compartilhamento de seu vídeo para ser público para que os juízes possam ver sua 
submissão. (Fase 12) 

 

 

 
 
 


