RÚBRICA DE AVALIAÇÃO | DIVISÃO JÚNIOR temporada 2022
Guia para atribuição de pontos em cada item
1 - Ainda não chegou lá

2 - Chegando lá

3 - Bom

4- Um corte acima

5- Surpreendente

Nome do projeto & descrição de 100 palavras
Nota total | Nome & Descrição

Jornada de Aprendizado no Technovation (100 palavras & 2-6 imagens)
Compartilha o que a equipe aprendeu (tecnicamente, caso contrário) por meio de
uma combinação de palavras e imagens (por exemplo, capturas de tela, protótipos)
Descreve como a equipe superou os desafios
Nota total | Jornada de Aprendizado
Vídeo Pitch

Afirma claramente o problema e mostra por que ele é importante para a equipe e a
comunidade
Explica o que a equipe pesquisou sobre o problema e como isso se relaciona com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Convence de que o aplicativo ou solução de IA resolve o problema para os usuários
Explica por que a tecnologia selecionada (protótipo de IA ou aplicativo móvel) é a
melhor ferramenta para resolver o problema
Mostra que é uma solução melhor do que a que já existe
Explica como a equipe vai garantir que a solução só tenha impacto positivo nos
usuários diretos ou indiretos e no planeta
Explica o feedback do usuário sobre o problema e a solução e mostra como eles
fizeram alterações com base nesse feedback
Explica objetivos e planos futuros para o projeto
Nota total | Vídeo Pitch

Pontuação para uma das seguintes categorias de vídeo de demonstração:
aplicativo móvel ou protótipo de IA - PONTUE APENAS UMA DAS DUAS OPÇÕES!

Vídeo Demo
Opção 1: Vídeo Demonstrativo do Aplicativo Móvel submetido

Mostra o aplicativo construído e como este funciona
Mostra o que funciona com sucesso e explica qual codificação foi necessária para
fazê-lo funcionar
Mostra o que não funciona ainda e/ou compartilha os recursos futuros
Opção 2: Vídeo Demonstrativo do Protótipo de Inteligência Artificial

Mostra qual modelo de IA construíram e treinaram, incluindo a explicação de quais
dados coletaram e treinaram o modelo
Mostra que invenção foi construída ou prototipada, explicando como foi feita e como
funciona
Mostra o que não funciona ainda e/ou compartilha os recursos futuros
Nota Total | Vídeo Demo
Plano de Adoção do Usuário (Preenchimento do modelo disponibilizado)
Mostra quantos usuários testaram o app/projeto de IA e o feedback que estes
forneceram
Explica como a equipe fará com que novos usuários usem seu aplicativo ou invenção
no primeiro ano
Nota Total | Plano de Adoção do Usuário
Descrição da Nota

Notas

Nome do Projeto & Descrição
Jornada de Aprendizado
Vídeo Pitch
Vídeo Demo
Plano de Adoção do Usuário
Nota total

