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* Necessário para ser candidato ao prêmio

Instruções: Para cada área de habilidade, marque claramente o que melhor descreve o desempenho da equipe. As equipes 
devem demonstrar todos os requisitos para aquele nível; caso falte algo, marque o nível abaixo. Caso a equipe não demonstre 
habilidade em uma determinada área, marque um 'X' na caixa Não Demonstrado (ND).   Por favor, escreva o maior número  
comentários possível como reconhecimento do trabalho árduo de cada equipe e para ajudá-las a melhorar. Após concluir o a 
avaliação, por favor, circule os pontos fortes da equipe.

Iniciante  Em desenvolvimento Finalizado Exemplar
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Identificação do Problema*  Definição clara do problema pesquisado

N
D 

não está claro; 
poucos detalhes 

relativamente 
claro; faltando 

claro em sua 
maioria;  detalhado claro; muito detalhado

Fontes de Informação   Qualidade e variedade de dados/evidências e fontes citadas 

N
D 

qualidade mínima; variedade 
limitada

qualidade OU variedade precisam 
ser melhoradas; não incluiu 

professional(is)

qualidade e variedade 
suficientes; professional(is) 

incluído(s)

grande qualidade e variedade; 
incluiu vários profissionais

A equipe aprofundou seus conhecimentos do problema e analisou as soluções existentes

N
D 

estudo mínimo; nenhuma 
análise

estudo mínimo; algumas 
análises análise e estudo suficientes análise e estudo aprofundados
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tá
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 Explicação clara da solução proposta e descrição de como ela resolve o problema 

N
D Difícil de entender algumas partes confusas compreensível fácil de entender por todos

Quanto a solução da equipe torna a vida das pessoas melhor através do aprimorando de opções existentes, 
desenvolvimento de uma nova aplicação para ideias existentes ou solução totalmente nova para um problema. 

N
D solução/aplicação já existe

solução/aplicação contém 
algum(ns) elemento (s) original(is)

solução/aplicação original; 
potencial valor agregado

solução/aplicação original; 
valor agregado demonstrado

Desenvolvimento da solução  Processo sistemático utilizado para selecionar, desenvolver, avaliar, testar e
 melhorar a solução (implementação pode incluir o custo, facilidade de fabricação, etc.)

N
D 

processo E explicação 
precisam ser melhorados

processo OU explicação 
precisam ser melhorados

processo sistemático 
incluiu avaliação

processo sistemático incluiu 
avaliação; implementação 

considerada

Co
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en
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rio
 

Ap
re

se
nt

aç
ão

Quanto a equipe compartilhou seu Projeto antes do torneio com outras pessoas que podem ser 
beneficiadas por seus esforços 

N
D 

compartilhou com a 
família/amigos

compartilhou fora do círculo 
familiar/de amigos (como 

colegas de classes)

compartilhou com um público que 
pode se beneficiar OU com um 

profissional

compartilhou com públicos 
diferentes que podem se beneficiar 

ou com vários profissionais

Criatividade Imaginação usada para desenvolver e fazer a apresentação

N
D 

minimamente envolvente 
ou sem criatividade

envolvente OU criativa envolvente E criativa
muito envolvente E 

extremamente criativa

Eficácia da Apresentação Transmissão da mensagem e organização da apresentação

N
D nada clara OU desorganizada parcialmente clara; 

organização mínima
clara/ organizada em sua maioria clara E bem organizada.

Co
m

en
tá
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Pontos fortes: Pesquisa Solução Inovadora Apresentação 

Análise do problema

Inovação

Solução da Equipe*

Compartilhamento*


	Sem nome

	Team Number: 
	Judging Room: 
	Problem Identification: Off
	Sources of Information: Off
	Problem Analysis: Off
	Comments - Research: 
	Team Solution: Off
	Solution Development: Off
	Comments - Innovative Solution: 
	Sharing: Off
	Creativity: Off
	Comments - Presentation: 
	Innovation: Off
	Presentation Effectiveness: Off
	Research: Off
	Innovative Solution: Off
	Presentation: Off


