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1.1 Introdução ao Technovation 



MELHORAR A RELAÇÃO PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO 
O Technovation apoia as meninas para que elas construam a tecnologia do futuro 

(e não apenas usem) 
 



Desenvolver um aplicativo móvel que resolva 
um problema da sua comunidade 
 

Sua Comunidade 

    



1.2 Primeiros Passos 
Inscreva-se primeiro individualmente. 

http://www.technovationchallenge.org/brasil/participe-2/ 

 

Tecnologia necessária: 

Acesso à Internet 

Cada equipe precisa ter uma conta no Gmail  e se inscrever 
oficialmente como equipe do Technovation. Use sua conta no 
Gmail  para criar apps na plataforma do  App Inventor, 
desenvolvida pelo MIT. (http://ai2.appinventor.mit.edu) 

Computador (Recomendamos  Mac OSX v10.7 ou uma versão 
mais recente) 

Celular Android (Recomendamos Ice Cream Sandwich  4.0 ou 
uma versão mais recente. 
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Currículo Technovation  

As apostilas do aluno e tutoriais estão 
em  http://technovationchallenge.org/brasil. 

 

 

http://technovationchallenge.org/brasil


1.3 Visão Geral das Aulas –  

Estabeleça um Horário para os Encontros 
Semanais 

O Technovation recomenda encontros semanais 
de no mínimo 4 horas/semana, durante 12 
semanas. 

Determine onde sua equipe/clube irá se reunir. 

Em qualquer projeto ou tarefa é importante não 
perder o foco e manter o compromisso com 
relação a horário e presença.  

Nas páginas 4-5 da Apostila do Aluno, você 
encontra uma visão geral das aulas. 



1.4  Tarefas/Produtos a serem 
Entregues 

Código Fonte do App  

3-5 Capturas de tela do seu app 

Vídeo Promocional de 4 minutos 

Vídeo Demo do App de 2 minutos 

Plano de Negócios (em PDF) 

Descrição do App em 100 palavras 



Critério de Julgamento 

 Para vencer uma competição, você deve 
saber o que está sendo julgado! Você 
encontra os critérios de julgamento na página 
6 da Apostila do Aluno. 

 





1.6 Conheça a sua Mentora 

Apresentem-se! (Nomes, de onde são, etc.) 

Por que vocês estão tão empolgadas com o  
Technovation? 

Como você soube da existência do 
Technovation? 

A página 7 da Apostila do Aluno traz 
perguntas para facilitar a apresentação. 

 



Conheça a Carreira da sua Mentora 

Qual a formação da mentora?  

Qual o seu cargo atual? 

Quais as aspirações acadêmicas e 
profissionais das alunas? 



 

Brainstorming sobre os problemas da 
comunidade 

Planejamento da Pesquisa de Mercado 

Lista de tutoriais de games 

 



 

Assista ao Tutorial  Fale Comigo para se 
familiarizar com o App Inventor. 


