
ANEXO III

FAQ
(Tire suas dúvidas sobre o Desafio Liga Jovem)

1. Até quando posso me inscrever?

As inscrições acontecerão entre o período de 22 de agosto a 25 de Novembro
de 2022 até as 18:00 (horário de Brasília) unicamente pelo site:
http://www.institutoidf.org/desafioligajovem

2. Quais informações dos integrantes serão solicitadas no ato da
inscrição?

No ato da inscrição, serão solicitados:

- Gmail da equipe: A equipe deve criar um e-mail Gmail, do qual todos os
integrantes devem ter o usuário e senha de acesso. Este e-mail será utilizado
para acessar a plataforma Google Classroom, que concentrará as atividades e
entregas do Desafio;

- Informações de cada participante: Nome completo, CPF, e-mail, um celular de
contato (com whatsapp), idade, ano escolar

- Informações do Responsável de cada participante menor de idade: Nome
completo, e-mail, CPF, e um celular de contato (com whatsapp);

- Informações do educador orientador: Nome completo, RG, e-mail e um celular
de contato (com whatsapp).



3. Até que idade posso participar?

Você pode se inscrever com qualquer idade, é obrigatório apenas que esteja
cursando entre o  9º ano do Ensino Fundamental II até o terceiro ano do
Ensino Médio.

4. Posso me inscrever sozinho?

A equipe deve ser composta por 2 a 5 integrantes, com um professor ou tutor
maior de 18 anos orientador.

5. É necessário algum investimento para participar do programa?

Não, a participação no Desafio Liga Jovem é totalmente gratuita.

6. Como posso me inscrever?

As equipes devem se inscrever pelo Formulário de Inscrição do desafio (Link
Forms). Para mais informações, consulte o site
http://www.institutoidf.org/desafioligajovem

7. É necessário ter algum conhecimento prévio para participar do
programa?

Não. A virada Empreendedora abordará todos os conteúdos necessários para o
desenvolvimento do seu projeto e do vídeo da apresentação final.

8. Tenho 13 anos mas estou no 8º ano, posso participar?

Para participar do Desafio você deve ser estudante do 9º ano do Ensino
Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio.

9. Não tenho passaporte, posso me inscrever?



Sim. Os estudantes terão até 120 dias para conseguir emitir os documentos
necessários para a viagem. Os organizadores não se responsabilizam por
documentos emitidos fora do prazo.

10. Caso ganhe, vou ter que gastar com alguma coisa na viagem?

Durante a Missão para um Pólo de Inovação Internacional, com duração total de
até 10 dias, os estudantes contarão com as seguintes despesas cobertas:

- Passagens;
- Hospedagens;
- Traslados;
- Alimentação;
- Passeios;
- Monitoria.

11. Posso participar de mais de um grupo?

Não. Cada estudante só poderá participar de apenas 1 (um) grupo.

12. Me formo esse ano, em 2023 não estarei mais no ensino médio, posso
participar?

Sim, os estudantes que finalizarem o ensino médio no decorrer do Desafio,
deverão participar das etapas semifinal e final vinculados a escola/orientador do
momento da inscrição.

13. É obrigatório ter um professor orientador ou tutor maior

de 18 anos?

Sim. Cada equipe deve ter (obrigatoriamente) um(a) professor(a) ou
educador(a) orientador(a) de qualquer matéria ou disciplina, ou um tutor maior
de 18 anos para acompanhar a equipe durante todo o programa.



14. Inscrevi meu grupo, participamos da virada empreendedora e criamos
nosso projeto. O que devemos enviar para concorrer a premiação do
Desafio Liga Jovem?

Durante o Desafio Liga Jovem os estudantes deverão criar uma solução
transformadora, envolvendo ferramentas tecnológicas, como aplicativo, site,
jogo eletrônico, redes sociais, plataforma ou outras tecnologias, para resolver
um problema de sua escola e/ou comunidade. Ao final da virada
empreendedora, os participantes terão cerca de 2 semanas para elaborar um
vídeo apresentando o seu projeto, conforme orientações dadas ao longo da
Virada. O vídeo deverá ser submetido na plataforma Google Classroom do
programa, no perfil do e-mail da sua equipe.

15. Não estou conseguindo acessar a plataforma Classroom, o que devo
fazer?

Envie um e-mail para: ligajovem@ideiasdefuturo.com

16. Quantos grupos serão selecionados para a semifinal em São Paulo?

As cem (100) equipes melhor classificadas na Etapa 1 (com os vídeo-pitches
mais bem avaliados conforme os Critérios de Avaliação do Desafio), e que
entregarem toda a documentação e termos solicitados, serão os semifinalistas
do programa e seguirão para a etapa presencial, de apresentação dos
projetos em bancas, prevista para acontecer em São Paulo.

17. Que dia será a Semifinal e a Grande Final?

Estão previstas para acontecer em São Paulo em Março de 2023.

As despesas de viagem e hospedagem e alimentação para o evento serão
arcadas pelo Desafio, conforme abaixo:

-Passagens aéreas e rodoviárias;
-Traslado;
-Monitoria 24 horas;
-Alimentação dentro e fora do hotel;
-Hospedagem (quarto duplos e triplos para estudantes do mesmo
sexo); -Hospedagem em quarto individual para professores;



-Kit desafio Liga Jovem, composto de mochila, garrafa de água,
moleskine, -caneta e máscara;
-Seguro viagem.

18. Um professor pode orientar mais de um grupo?

Sim.

19. Todos os estudantes do grupo tem que ser da mesma

escola?

Sim, todos os estudantes deverão estar matriculados na mesma

escola.

20. Posso adicionar ou excluir algum estudante da minha equipe após a
inscrição?

A alteração ou exclusão de um membro da equipe pode ser realizada
diretamente pela própria equipe até a data limite das inscrições, bastando
acessar o formulário de inscrição logado no mesmo e-mail do momento do
envio da inscrição. Após a data de inscrição, nenhum novo membro poderá
ser adicionado à equipe.

21. Quantos grupos serão premiados na final e qual será a premiação?

Como premiação, as 6 equipes vencedoras, em um total de até 30 estudantes
e até 6 professores, participarão de uma visita técnica internacional, a
acontecer no ano de 2023, em data e local a serem definidos pelos
organizadores do Desafio.



22. Posso ser eliminado por algum motivo, que não seja a avaliação do
vídeo-pitch e apresentação?

Nas etapas presenciais (semifinal e final), a organização pode desclassificar o
grupo inteiro em caso de não comparecimento de um participante nas
atividades estabelecidas, ou desrespeito às regras da viagem. Todo e
qualquer deslocamento fora e dentro do local deve ser validado e aprovado
pela organização do evento.

23. Posso submeter um projeto que desenvolvemos previamente em
outra atividade na escola?

Sim, desde que o grupo desenvolva um vídeo-pitch com a apresentação do
projeto de acordo com as orientações passadas durante a Virada
Empreendedora.

24. Quais são os critérios de avaliação dos projetos?

Os projetos serão avaliados por especialistas e jurados, nas etapas online ou
presenciais, que avaliarão e pontuarão cada vídeo-pitch ou pitch apresentado
com base nos seguintes critérios:

1- Entendimento do público-alvo: O grupo demonstrou ter buscado ativamente
o entendimento sobre o seu público-alvo;

2- Criatividade e Inovação: O projeto propõe uma solução criativa e diferente
do que já existe em sua realidade;

3- Impacto no dia a dia da comunidade: A forma como o projeto impacta de
forma positiva o dia a dia da escola e/ou comunidade;

4- Sustentabilidade financeira: O projeto propõe uma forma de
sustentabilidade financeira viável e consistente com a proposta de valor ou
modelo de negócio apresentado;



5- Viabilidade técnica: O projeto apresentado mostrou viabilidade de
implementação e aplicabilidade;

6- Protótipo: Foi desenvolvido uma representação visual ou funcional da
solução, que auxilia no seu entendimento e de suas funções e características.


