FASE 1
08/ JUNHO - 12/ JUNHO
A prova será realizada em formato digital
via navegador ou aplicativo específico.
Serão 30 (trinta) questões múltipla escolha e
os 210 (duzentos e dez) estudantes com as
melhores notas serão classificados
automaticamente para a Fase 2.
Nessa primeira fase, poderão participar os inscritos
nas categorias oficial e aberta:
Categoria regular: alunos do ensino médio, incluindo
alunos do 4o ano de cursos técnicos e escolas
estrangeiras. Formandos de 2018 também são
elegíveis.
Categoria aberta: pessoas que não estejam cursando
o ensino médio: estudantes universitários, pais,
professores. Essa categoria só participa da Fase 1, não
avança para as fases seguintes.

FASE 2
22/JUNHO
Com apenas 1 questão dissertativa,
essa etapa será realizada em
formato digital via navegador ou
aplicativo específico. O sistema da
prova irá escolher um dos 17 ODS e
fará uma pergunta relacionada a
ele. A resposta será em formato
livre, com até 50 (cinquenta) linhas.
Serão classificados para a terceira
fase, os 21 (vinte e um) estudantes
com as melhores notas.

FASE 3
DATA A SER DEFINIDA
Na terceira fase, os alunos irão elaborar
um projeto real e prático para
implantação, baseado em um dos 17 ODS.
Os participantes classificados se tornarão
lideres de equipes e poderão formar
grupos de estudantes, com no mínimo 3 e
no máximo 5 pessoas. Cada grupo deverá
escolher um professor tutor e, se
desejarem, haverá a disponibilidade de
especialistas em determinados assuntos
para orientação extra.
O projeto deverá ser entregue em dois
arquivos distintos: um vídeo de até três
minutos e uma apresentação, ambos
demonstrando a ideia.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
30/05/2019

PREMIAÇÃO
DATA A SER DEFINIDA
Dos vinte e um projetos elaborados na
Fase 3, cinco serão selecionados para
apresentação ao vivo no evento final de
premiação.
Desses cinco, três grupos serão os grandes
finalistas e um deles será o grande
vencedor.
Veja abaixo qual será a premiação:
Os vinte e um grupos participantes da
Fase 3 receberão uma cópia do livro do
Harari e certificado de participação;
Os três finalistas, além do livro do Harari
receberão medalhas de bronze, prata e
ouro, de acordo com sua classificação;
O grupo vencedor receberá, o livro do
Harari, a medalha de ouro e terá a chance
de conhecer e apresentar seu projeto para
um investidor/ empreendedor conhecido no
mercado, com a possibilidade de emplacar
seu projeto
Detalhes da cerimônia, serão divulgados em
data futura.

DETALHES IMPORTANTES
A inscrição para esse evento é gratuita;
Ao finalizar a inscrição, você receberá
um e-mail no endereço cadastrado, com
o link para a realização da prova;
As provas das fases 1 e 2 estarão
disponíveis, exclusivamente, nas datas
e horários abaixo:
Fase 1 - prova disponível das 00h do dia
08/junho até as 23h59 do dia 12/ junho
Fase 2 - prova disponível das 00h até
as 23h59 do dia 22/ junho;
O cronograma da Fase 3 será divulgado
após o término da Fase 2;
Os critérios de avaliação para os
trabalhos elaborados na Fase 3 serão
divulgados em breve.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
30/05/2019

Para mais informações entre em contato
através de um dos nossos canais de
atendimento.

