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Technovation Girls - 

Divisão Principiante 

Requisitos de Submissão 

Este é um recurso com explicações detalhadas sobre cada componente 
necessário para a submissão.  

Todos os materiais serão submetidos à plataforma das Technovation Girls.  

Encorajamos-te vivamente a começar a submeter o mais rápido possível. 
Mesmo depois de submeteres, terás até ao prazo limite (26 de Abril de 2022 
às 23:59 UTC) para fazeres edições adicionais à tua submissão. 

Uma versão mais curta da lista de verificação deste documento está disponível no 
final. 

Link para a Rubrica Judging para referência. 

A tua submissão deve incluir as seguintes partes: 

● Nome do projecto & 100 palavras problema/ descrição do projecto 
● Viagem de Aprendizagem Tecnológica 
● Vídeo do Projeto 
● Vídeo de demonstração 
● Foto e Resumo da Equipa 
● Adições Técnicas 
● Outros Requisitos 
● Lista de verificação 
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Nome do projecto & 100 palavras problema/ descrição do projecto 

Isto deve incluir o nome do teu projecto e uma descrição do teu problema e projecto.  

Nome do teu projecto:  

 

 
Descrição do problema/Projecto: 
100 palavras no máximo, deve ser em inglês. Pensa na declaração de problema que fizeste 
na semana 3. As perguntas abaixo destinam-se a ajudar-te a escrever a descrição do teu 
projecto. Não as copias e colas no teu envio, mas sim, escreve um resumo baseado na tua 
resposta. 

Qual foi o problema que escolheste?   

 

 

 

 
 
Qual foi a solução para o teu problema?   

 

 

 

 
 
Porque é que escolheste essa solução? 
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Viagem de Aprendizagem Tecnológica 

Há duas partes neste componente. 
1) Um resumo do que aprendeste enquanto trabalhavas no teu projecto. 
2) 2-6 imagens que descrevem o teu processo de aprendizagem. 
Consulta a tua folha de trabalho de Learning Journey. 

 

Jornada de Aprendizagem Escrita: 
100 palavras no máximo, deve ser em inglês. Se não tens a certeza do que deves 
dizer, tenta responder às seguintes perguntas. 

 
O que é que a tua equipa aprendeu, tecnicamente e de outra forma?  

 

 

 

 
 
O que é que a tua equipa aprendeu sobre o trabalho em conjunto?  

 

 

 

 
 
Que desafios enfrentaste? 
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Como superaste estes desafios?   

 

 

 

2-6 Imagens 
Estas imagens devem ser focadas em torno da tua jornada de aprendizagem. Por 
exemplo: 

● Imagens ou screenshots de protótipos ou versões anteriores da tua 
aplicação 

● Provas ou estatísticas do teu problema que a tua equipa reuniu (por 
exemplo: pesquisa de utilizadores, resultados de inquéritos, etc.) 

● Estas imagens não devem ser imagens de código, ícones de aplicação, 
ecrãs de login, ou qualquer coisa não directamente relacionada com a 
tua aprendizagem. Essas são coisas que podes mostrar nos teus 
vídeos. 

● Exemplos: 
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Vídeo do Projeto 

O Vídeo de Pitch: 
● Deve demorar 4 minutos ou menos. 
● Transferido para o YouTube ou para o Vimeo. As definições de vídeo 

devem ser definidas para público ou não listadas.  
● Se não falas inglês no teu vídeo, deves incluir legendas em inglês. 
● Se estiveres a falar em inglês no teu vídeo, as legendas em inglês 

continuam a ser altamente recomendadas. 

 

O teu URL de vídeo:  

 

Tópicos que o teu vídeo de lançamento deve cobrir: 
Certifica-te de que o teu vídeo de lançamento aborda os seguintes pontos. 

● Que problema estás a resolver e porque é que é importante para ti e 
para a comunidade? 

● Como é que a tua aplicação ou projecto AI resolve o problema? 
● Porque é que esta tecnologia (uma aplicação ou projecto AI) é a 

melhor forma de resolver o problema?  
● Existem soluções semelhantes que já existam? Porque é que a tua 

solução é melhor? 
● Como conseguiste o feedback dos utilizadores sobre o teu problema e 

solução? 
● Quais foram os resultados do feedback do utilizador? 
● Como mudaste o teu projecto com base nos teus resultados de 

feedback dos utilizadores? 
● Que objectivos futuros tens para o teu projecto? 
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Alocação de tempo recomendada para o teu vídeo de lançamento: 
Aqui está um exemplo de linha temporal de como o teu vídeo de lançamento deve 
fluir. Volta para o teu esboço de vídeo, storyboard e guião.  

Tempo 
atribuído  

Elemento Detalhes 

10 segundos O Anzol Começa com um facto divertido, uma 
surpresa, ou apenas diz imediatamente o teu 
problema e solução para convenceres o 
espectador a ver o teu vídeo. 

30 segundos Introdução  Faz uma breve introdução sobre o que o resto 
do teu vídeo vai ser.  

3 minutos Detalhes É aqui que podes falar sobre os detalhes do 
teu projecto e responder às perguntas 
sugeridas acima. 

20 segundos O Fim Conclui o teu vídeo e lembra-te porque é que 
o teu projecto é o melhor para resolver este 
problema. 
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Amostra do Vídeo de Pitch 

 
 

Vídeo de demonstração 

O vídeo de demonstração: 
● Deve ter até 2 minutos de duração. 
● Transferido para o YouTube ou para o Vimeo. As definições de vídeo 

devem ser definidas para público ou não listadas. 
● Se não falas inglês no teu vídeo, deves incluir legendas em inglês. 
● Se estiveres a falar em inglês no teu vídeo, as legendas em inglês 

continuam a ser altamente recomendadas. 

 

O teu URL de vídeo:  
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Tópicos que o teu vídeo de demonstração deve cobrir: 
Dependendo do teu tipo de envio, o teu vídeo de demonstração também deve 
abordar o seguinte:

Submissões de Aplicações Móveis 
● Que aplicação é que 

construíste? 
● Como é que funciona? 
● O que funciona actualmente? E 

quais são alguns dos códigos 
críticos que o fazem funcionar? 

● O que é que ainda não 
funciona? 

● Que melhorias futuras tens 
planeadas? 

 

 

 

 

Submissões do Projecto AI 
● Que modelo de IA é que 

construíste e treinaste? 
● Que tipo de dados reuniste para 

que o modelo funcionasse? 
Porque é que escolheste este 
tipo de dados? 

● Que invenção é que 
construíste/protótipo?  

● Como é que o construíste? 
● Como é que funciona? 
● O que é que ainda não 

funciona? 

● Que melhorias futuras tens 
planeadas?

Alocação de tempo recomendada para o teu vídeo de demonstração: 
Aqui está um exemplo da linha temporal de como o teu vídeo de demonstração deve fluir. 
Volta ao esquema do teu vídeo, storyboard, e guião.  

Tempo atribuído  Elemento Detalhes 

20 segundos Introdução Mostra como é o teu projecto, e o que é 
que ele faz. 
 
Explica rapidamente como é que o teu 
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projecto resolve o problema. 

80 segundos Explica como 
funciona 

Revê algumas características chave e 
como o fizeste funcionar. 
 
Explica como o construíste ou codificaste. 

20 segundos Fala sobre o 
futuro 

Explica o que ainda não funciona e que 
planos tens em vista para melhorar o teu 
projecto. 

 

 
Amostra de vídeo de demonstração 

 
 

Foto e Resumo da Equipa 

Isto deve incluir uma foto que mostre toda a equipa e um pequeno resumo dos membros 
da equipa. 

Resumo da Equipa: 
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100 palavras no máximo, deve ser em inglês. Aqui estão algumas sugestões de perguntas 
a responder: 

● De onde és? 
● Porque é que escolheste participar nas Technovation Girls? 
● O que é que te apaixona? 
● Quais são alguns dos teus passatempos? 

 
Foto da equipa:  
 

 

Adições Técnicas 

Dependendo do teu tipo de submissão, deves submeter componentes técnicos adicionais. 

Submissões de Aplicações Móveis 
Terás de submeter o teu código fonte juntamente com a tua submissão. O que submeteres 
dependerá do teu ambiente de desenvolvimento. 

Se codificaste a tua aplicação em... 
● Inventor da aplicação  

○ Submete um ficheiro .aia. Não submetas um ficheiro .apk pois os juízes 
não conseguirão abrir esse tipo de ficheiro. 

● Thunkable 
○ Ligação ao projecto 

● Outros idiomas 
○ Ficheiro Zip com todos os ficheiros de código fonte relevantes 
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Opcional: Podes ainda escrever algumas instruções básicas sobre como 
testar/operar a aplicação (por exemplo, informação de login de amostra). 
 
Instruções detalhadas sobre como obter o teu código fonte podem ser encontradas 
aqui. 
 

 
 
Submissões do Projecto AI 
Os envios de IA devem ser um ficheiro zip com o seguinte incluído: 

● O conjunto de dados que usaste para treinar o teu modelo 
○ Isto pode ser uma captura de ecrã, uma folha de cálculo, ou um link 

directo para uma pasta de imagem/som, etc. 
● Foto(s) de protótipos 

○ Isto pode ser modelos em cartão, desenhos, dispositivos de amostra, etc. 
● (Para invenções online) Um link com exemplos de informação de login 

 

 
 
 

Outros Requisitos 

Há requisitos adicionais que precisam de ser preenchidos para submeteres o teu projecto 
na plataforma Technovation Girls. 

Código de Honra  
Technovation Girls pretende assegurar a integridade do programa e tudo começa 
contigo. Lê-o cuidadosamente e reconhece que vais cumprir o Código de Honra. 
 



 

technovation.org  

 

O Botão "Rever e Submeter". 
Assim que a tua equipa tiver carregado todas as partes do teu envio, haverá um botão 
"Rever e enviar".  

Este processo é obrigatório para submeteres o teu projecto. 
Depois de clicares no botão, serás conduzido a uma página de revisão final e a um 
botão final "Submeter Agora". Terás de clicar neste botão para garantir que o teu 
projecto é submetido.  
 
O teu projecto é submetido oficialmente quando vês este ecrã: 

 
 
Encorajamos-te vivamente a começar a submeter o mais rápido possível. Mesmo 
depois de submeteres, terás até ao prazo limite (26 de Abril de 2022 às 23:59 UTC) 
para fazeres edições adicionais à tua submissão. Basta navegares de volta ao portal 
de submissão e fazeres as tuas alterações.



 

 

Technovation Girls - Divisão Principiante 

Requisitos de Submissão - Prazo limite: 26 de Abril de 2022 às 23:59 UTC 
 

Nome do projecto & 100 palavras problema/ descrição do projecto
● Nome do teu projecto 

 
● Descrição do problema/Projecto 

● 100 palavras no máximo, deve ser em inglês 
 

Foto e Resumo da Equipa
● Resumo da Equipa 

● 100 palavras no máximo, deve ser em inglês 

● Foto da Equipa

 

Viagem de Aprendizagem Tecnológica
● Viagem de Aprendizagem Escrita 

● 100 palavras no máximo, deve ser em inglês 
● Um resumo do que aprendeste enquanto 

trabalhavas no teu projecto 

● 2-6 Imagens 
● Deve representar o teu processo de 

aprendizagem

 

Vídeos 
● Vídeo de lançamento: Deve demorar 4 minutos ou menos. Vídeo de demonstração: Deve demorar 2 minutos ou menos. 
● Transferido para o YouTube ou para o Vimeo. As definições de vídeo devem ser definidas para público ou não listadas.  

● Se não falas inglês no teu vídeo, deves incluir legendas em inglês. 
● Se estiveres a falar em inglês no teu vídeo, as legendas em inglês continuam a ser altamente recomendadas. 

Vídeo do Projeto 
Tópicos que o teu vídeo de lançamento deve cobrir

● Que problema estás a resolver e porque é que é 

importante para ti e para a comunidade? 
● Como é que a tua aplicação ou projecto AI 

resolve o problema? 
● Porque é que esta tecnologia (uma aplicação ou 

projecto de IA) é a melhor forma de resolver o 
problema?  

● Existem soluções semelhantes que já existam? 

Porque é que a tua solução é melhor? 
● Como conseguiste o feedback dos utilizadores sobre o 

teu problema e solução? 
● Quais foram os resultados do feedback do utilizador? 

● Como mudaste o teu projecto com base nos teus 
resultados de feedback dos utilizadores? 

● Que objectivos futuros tens para o teu projecto?
 

Vídeo de demonstração 

Tópicos que o teu vídeo de demonstração deve cobrir
Submissões de Aplicações Móveis 

● Que aplicação é que construíste? 

● Como é que funciona? 
● O que funciona actualmente? E quais são alguns dos 

códigos críticos que o fazem funcionar? 
● O que é que ainda não funciona? 

● Que melhorias futuras tens planeadas? 
 

 
 

Submissões do Projecto AI 
● Que modelo de IA é que construíste e treinaste? 

● Que tipo de dados reuniste para que o modelo 
funcionasse? Porque é que escolheste este tipo de 

dados? 
● Que invenção é que construíste/protótipo?  

● Como é que o construíste? 
● Como é que funciona? 

● O que é que ainda não funciona? 
● Que melhorias futuras tens planeadas?

 

Adições Técnicas
Submissões de Aplicações Móveis 
Submete o código fonte dependendo da língua que usaste: 

● Inventor da aplicação  

● Submete um ficheiro .aia. Não submetas um 

ficheiro .apk pois os juízes não conseguirão abrir 
esse tipo de ficheiro. 



 

 

● Thunkable 
● Ligação ao projecto 

● Outros idiomas 
● Ficheiro Zip com todos os ficheiros de código 

fonte relevantes 

 
 
Submissões do Projecto AI 
Os envios de IA devem ser um ficheiro zip com o seguinte incluído: 

● O conjunto de dados que usaste para treinar o teu 
modelo 

● Foto(s) de protótipos 
● (Para invenções online) Um link com exemplos de 

informação de login 

Outros Requisitos 
● Código de Honra  
● O Botão "Rever e Submeter". 


