
 
Technovation Girls -rúbrica de avaliação 

Instruções : Use esta rubrica para ajudar a determinar a pontuação que cada item de uma seção deve receber em 
uma escala de 1 a 5 pontos. 60 pontos no total para a Divisão Júnior, 80 pontos no total para a Divisão Sênior.  

Você pode pontuar com 2 ou 4 pontos também.  

IDEAÇÃO 
(Pontuação máxima: 20 pontos) 

Descrição para  1 ponto  Descrição para  3 pontos  Descrição para  5 pontos 

Evidências de 
problemas 

importantes e 
significativos 

● Nenhuma descrição do 
problema ou pesquisa 

● Nenhuma evidência de 
conexão pessoal ou 
comunitária com 
problema 

● Equipe demonstra como o 
problema afeta as pessoas 

● Alguma conexão pessoal ou 
comunitária com o problema 
presente 

● Estatísticas relacionadas ao 
problema 

● A equipe demonstra que o 
problema é muito importante em 
escala e impacto no mundo 

● Forte conexão pessoal ou 
comunitária com o problema 

● Pesquisas comunitárias, entrevistas 
com especialistas ou estatísticas 
constroem a compreensão do 
problema 

Potencial impacto nos 
usuários 

● A equipe não considerou o 
impacto nos usuários ou 
na comunidade / mundo 

● Nenhuma pesquisa de 
usuário 

● O aplicativo pode contribuir 
para uma solução que 
impactará positivamente pelo 
menos um grupo 

● Pesquisa de usuário realizada 
em comunidade 

● Evidência do potencial impacto 
positivo do aplicativo 

● Equipe adaptou aplicativo ou ideia 
em resposta a pesquisas e / ou 
testes substanciais do usuário na 
comunidade 

Inovação 

● O aplicativo não é 
inovador 

● O aplicativo para 
dispositivos móveis não é 
a ferramenta certa para 
resolver o problema 

● Melhora ou reduz o custo de 
algo que já existe, OU 

● Aumenta a conscientização e 
promove mudanças de 
comportamento, OU 

● Aplica uma abordagem 
existente a uma nova situação 

● Solução fundamentalmente nova, 
uso da tecnologia ou ideia de 
como fazer as coisas 

Análise do Concorrente  ● Nenhuma evidência de 
pesquisa de concorrentes 

● Evidências da pesquisa de 
concorrentes 

● Descrição de como o aplicativo ou 
ideia foi alterado em resposta à 
pesquisa da concorrência 

 



 

TÉCNICO 
(Pontuação máxima: 20 pontos) 

Descrição de 1 ponto  Descrição de 3 pontos  Descrição de 5 pontos 

Função App 

● Não está claro se o 
aplicativo pode funcionar 

● Somente a primeira tela 
desenvolvida 
 

● App é desenvolvido além da 
tela de login 

● Erros podem estar presentes 
 

● Funcionalidade completa do 
aplicativo mostrado no vídeo 
publicado  ou aplicativo já lançado 
na loja de aplicativos 
 

Experiência e design do 
usuário 

● Faltam recursos óbvios ao 
aplicativo 

● Público-alvo não 
considerado no design 

● O aplicativo parece fácil de 
navegar e usar 

● Equipe incorporada feedback 
do usuário 

● Aplicativo bem desenvolvido para 
o público-alvo 

● A equipe passou por 3 ou mais 
ciclos de teste e refino do aplicativo 

Aprendizagem técnica  ● Nenhuma explicação do 
aprendizado técnico 

● Alguns membros da equipe 
compartilham o que 
contribuíram para o código ou 
o que aprenderam 

● Todos os membros da equipe 
compartilham o que contribuíram 
para o código e o que aprenderam 

Complexidade do 
código 

● O código possui apenas 
comandos simples 
("quando", abrindo outras 
telas) 

● Não usa sensores, funções 
do telefone ou bancos de 
dados 

● O código inclui comandos 
avançados (por exemplo: loops, 
condicionais) 

● O aplicativo usa uma função de 
sensor ou telefone (por 
exemplo: câmera, GPS, 
mensagem de texto) 

● O código inclui funções avançadas, 
como usar um banco de dados 
local ou externo com APIs 

● O aplicativo usa mais de um 
sensor, função do telefone ou 
tecnologia diferente (por exemplo: 
IA, hardware) 

 



 

PITCH (vídeo) 
(Pontuação máxima: 10 pontos) 

Descrição de 1 ponto  Descrição de 3 pontos  Descrição de 5 pontos 

Convencimento 

● O vídeo tem menos de 3 
minutos ou mais de 5 
minutos 

● Difícil de entender o 
problema, a comunidade e 
as idéias da equipe 

● Não consegue ouvir o 
vídeo nem entender o 
idioma (por exemplo, sem 
legendas) 

● O espectador se sente positivo 
com o aplicativo no final da 
apresentação 

● O pitch se beneficiaria de mais 
técnicas para envolver o 
espectador 

● Pitch transmite urgência do 
problema e eficácia da solução 

● Vídeo criativo 
● Espectador envolvido durante todo 

o campo 

Crescimento e 
Perseverança 

● A equipe não compartilha 
desafios ou como suas 
idéias mudaram 

● Nenhuma evidência de 
crescimento (ex: aprender 
habilidades técnicas, 
colaboração, outras) 

● A equipe compartilha como 
eles enfrentaram desafios ou 
lidaram com a ambiguidade 

● A equipe mostra como eles 
cresceram (por exemplo, 
aprendendo habilidades 
técnicas, colaboração, outros) 

● A equipe compartilha a jornada, 
como eles responderam aos 
desafios ou ambigüidades e como 
eles cresceram ao longo do 
caminho 

 



 

EMPREENDEDORISMO 
(Pontuação máxima: 20 pontos 
Apenas Divisão Sênior) 

 

Descrição de 1 ponto  Descrição de 3 pontos  Descrição de 5 pontos 

Plano de marketing 
viável 

● Nenhuma estratégia para 
levar o aplicativo ao 
mercado 

● Objetivos claros sobre como 
alcançar usuários-alvo e 
detalhes sobre preços, 
promoções e distribuição 

● Objetivos claros e plano concreto 
para alcançar os usuários-alvo e 
integrou feedback das tentativas 
iniciais de marketing no plano 

Sustentabilidade 
Financeira 

● Sem orçamento ou plano 
para iniciar e manter o 
negócio 

● Planos financeiros confusos ou 
irrealistas para iniciar e 
sustentar negócios 

● Orçamentos ou pesquisas 
contêm falhas 

● Planos financeiros claros e realistas 
para iniciar e sustentar os negócios 
no futuro 

● Apoiado por orçamentos e 
pesquisas 

Impressão Geral  ● Faltam várias partes do 
plano de negócios 

● A equipe fez um esforço para 
criar um plano de negócios 
lógico 

● Aspectos da empresa, 
descrições de produtos / 
serviços ou análises de 
mercado podem precisar de 
mais trabalho 

● O plano de negócios é coeso e 
realista 

● Inclui descrições lógicas de 
empresa e produto ou serviço, 
análise de mercado e gráficos para 
ajudar o espectador a entender o 
conteúdo 

Branding 
● A identidade do negócio é 

incoerente e carece de 
marca 

● A empresa têm uma identidade 
clara com nome, logotipo, 
marca, visual 

● A marca é clara e amplia o objetivo 
da equipe 

 



 

IMPRESSÃO GERAL 
(10 pontos totais)  Descrição de 1 ponto  Descrição de 3 pontos  Descrição de 5 pontos 

Objetivos futuros 
● A equipe não compartilha 

nenhum plano futuro para 
sua ideia ou negócio 

● A equipe fornece planos para 
aprendizado futuro ou como 
desenvolver sua ideia ou 
negócio 

● A equipe descreve claramente 
como eles continuarão a trabalhar 
para tornar suas ideias realidade 

● A equipe compartilha metas que 
foram impactadas pelo trabalho 
em sua ideia 

Você acha que esta 
ideia  pode ter sucesso? 

● Continue pensando nisso! 
Ainda não está claro como 
a idéia e a tecnologia 
funcionarão 

● Não está claro como as 
pessoas o usariam 

● Está a caminho! A idéia e a 
tecnologia precisam de um 
pouco mais de 
desenvolvimento, mas podem 
chegar lá 

● A comunidade se beneficiaria 
com este aplicativo 

● Absolutamente! Essa ideia faz 
sentido e o aplicativo é bem 
pensado 

● O mundo se beneficiaria com este 
aplicativo 

 

 


