SAPIENTIA - OLIMPÍADA DO FUTURO - FASE 3

CRONOGRAMA
Até 07/08/19: Prazo para envio de informações por e-mail conforme requisitos do
item 1 abaixo
08/08/19: Webinar para grupos e professores
15/08/19: Webinar para professores mentores
Até 31/08/19: Envio de prévia/rascunho da apresentação
Até 30/09/19: Envio de vídeo e apresentação conforme requisitos do item 2 abaixo
15/10/19: Divulgação dos cinco projetos finalistas
Entre 15/10 e 31/10: Aprimoramento dos projetos finalistas com coaching da
Equipe Sapientia
04/11/19: Apresentação final durante cerimônia de encerramento e escolha do
projeto vencedor

1. Montagem dos grupos
Os 21 alunos selecionados para a Fase 3 deverão montar grupos de três a cinco
estudantes de seu colégio para resolução do desafio proposto.
A escolha do grupo é prerrogativa do aluno selecionado para a Fase 3, que será
designado, automaticamente, como o Team Leader de seu respectivo grupo.
O grupo deve, obrigatoriamente, escolher um professor do colégio - de qualquer
disciplina - como mentor.
Os estudantes devem escolher o tema que será trabalhado e criar um nome para o
grupo, que deverá ter relação com o trabalho que será realizado.
Até o dia 7 de agosto de 2019, o Team Leader deverá enviar um e-mail para
contato@olimpiadadofuturo.com.br com as seguintes informações:

•
•
•

•

Nomes completos, e-mails, números de celular e RG de todos os integrantes
do grupo e do professor tutor;
Nome do grupo e tema escolhido;
Termo de Aceite individual preenchido e assinado por todos os alunos,
incluindo o professor mentor (o termo de aceite dos alunos deverá conter,
também, a assinatura de pelo menos 1 dos pais ou responsável) - modelo a
ser oportunamente divulgado no website da Sapientia
Declaração assinada pela escola - modelo a ser oportunamente divulgado no
website da Sapientia

Importante: para que não restem dúvidas, o time que não enviar todas as informações
acima listadas até o dia 07/08/2019 será, automaticamente, desclassificado da
competição.
2. Webinars
A Comissão Organizadora realizará dois webinars para esclarecer dúvidas sobre as
entregas da Fase 3, incluindo prazos, processos e critérios de avaliação, de acordo
com as datas a seguir:
Em 08/08/19: Webinar para grupos e professores;
Em 15/08/19: Webinar para professores mentores.
3. O desafio: solução concreta para um problema real relacionado a um dos 17
ODS
Criação do projeto
Os alunos terão liberdade para escolher o ODS para qual desejam construir uma
solução. O projeto de intervenção deve ser preciso e factível, com objetivo claro e
com proposta viável de solução do problema. A solução pode ser em âmbito local
(escola, bairro, cidade), regional, nacional ou mundial.
O projeto precisa abordar a (i) relevância do problema; (ii) a urgência de sua
necessidade de resolução; (iii) a proposta de intervenção; (iv) o modelo de
intervenção que julga mais adequado para sua resolução (ONG, PPP, startup,
empresa, projeto de lei, livro, blog, ativismo, formação de grupo político-social etc);
(v) proposta para implantação da solução (vi); proposta de orçamento para a
implementação do projeto; e (vii) lista de métricas para acompanhamento e
avaliação do projeto.
Nos webinars, a Comissão Organizadora percorrerá todos os itens para explicar em
detalhes o que é esperado.

4. Apresentação dos projetos
Até 31/08/19, os 21 grupos da Fase 3 devem enviar para a Comissão Organizadora
uma prévia da apresentação em formato ppt (powerpoint). A Comissão Organizadora
compromete-se a avaliar o projeto indicando pontos de melhoria.

Até 30/09/19, os 21 grupos da Fase 3 apresentarão seus projetos de intervenção
por meio de um vídeo de até 5 minutos em modelo “pitch” acompanhados de uma
apresentação em formato ppt (powerpoint) de até 20 slides.

Todos os materiais devem ser enviados para o e-mail
contato@olimpiadadofuturo.com.br até os prazos apontados neste documento.
5. Banca de avaliação dos projetos
Os projetos serão avaliados por uma banca julgadora formada por membros da
comissão da olimpíada, mais pessoas da sociedade civil, abrangendo as seguintes
áreas: (i) empreendedorismo e mundo das startups; (ii) mundo corporativo e
financeiro; (iii) educação; (iv) ONG’s e terceiro setor; (v) vida pública, política e
aparato estatal; e (vi) ativismo social.
6. Seleção dos cinco projetos finalistas
Dos 21 grupos finalistas, cinco serão selecionados para apresentar seus projetos
pessoalmente em evento final promovido pela Comissão Organizadora da Sapientia
- Olimpíada do Futuro na Cidade de São Paulo no dia 04 de novembro de 2019.
7. Divulgação dos projetos finalistas
Os cinco grupos finalistas serão divulgados no site da olimpíada
www.oilimpiadadofuturo.com.br no dia 15 de outubro de 2019.
8. Aprimoramento dos projetos finalistas
Entre 15/10 e 31/10, os cinco grupos finalistas poderão aprimorar em aspectos
comunicacionais e visuais seus projetos com suporte e mentoria oferecida pela

Comissão Organizadora da Sapientia - Olimpíada do Futuro na Cidade de São
Paulo.

Da mesma forma, a Comissão oferecerá suporte para treinamento de habilidades de
comunicação que vão subsidiar a apresentação dos pitchs no evento final.
9. Premiação
Os integrantes dos cinco grupos finalistas e seus professores mentores serão
convidados a participar de um final de semana com atividades formativas e culturais
na cidade de São Paulo, com transporte e hospedagem custeados por esta Olimpíada,
onde também participarão do evento final, no dia 04 de novembro de 2019. O grupo
vencedor receberá a premiação de personalidade ilustre a ser divulgada em momento
oportuno.

