INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO COMBINADA DE PGT, PAN, PPR e EMP (1º Avaliação):
Professores Alexandre Luna, Alessandro Lima, Flávius Anderson e Carlos Schuler.
ORGANIZAÇÃO:
Cada equipe terá 10 minutos (ao todo) divididos em DOIS momentos distintos e complementares, de 5 min cada, sendo:
(1) um pitch do produto proposto;
(2) questionamentos e arguições contextualizadas realizada pela Banca formada pelos professores, considerando
os seguintes critérios: (i) viabilidade técnica; (ii) fator(es) inovador(es); (iii) sustentabilidade como negócio; (iv)
nível de complexidade e tamanho do produto/projeto compatível com o tamanho da equipe.
PARTE (1): [5 min]
O que é um pitch? O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de conquistar o interesse da
outra parte (investidor ou cliente) pelo seu negócio. É uma ferramenta essencial para empreendedores conseguirem
investimento para seu negócio. Mais detalhes nas referências deste item. Não deixe de assistir o vídeo do item (3).
Foco da parte (1):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

O que é o produto?
Qual o problema e motivação?
Público Alvo
Existem Concorrentes?
Diferencial da solução
Principais funcionalidades

Referências para elaboração da parte (1):
1. http://ideianoar.com.br/pitch-o-roteiro-para-uma-apresentacao-eficaz/
2. https://endeavor.org.br/como-elaborar-um-pitch-quase-perfeito/
3. https://www.youtube.com/watch?v=lx2F7vd57NI
PARTE (2): [5 min]
Tragam respostas já pré-elaboradas às potenciais perguntas derivadas dos critérios definidos para esta parte da
“avaliação”.
Por exemplo, perguntem-se:
1. O nosso produto é tecnicamente viável? Conseguiremos gerar uma release funcional do produto ao final de 6
Sprints?
2. Quais são os fatores inovadores de nosso produto/projeto? Como eles podem ser utilizados com diferencial
competitivo?
3. O modelo de negócio de nosso produto é sustentável? Conseguiremos sobreviver no mercado? Como?
4. A complexidade e o tamanho do produto que nos propomos construir nestas 6 Sprints é compatível com o
tamanho e a expertise de nosso time?
WILD CARDS: ESTEJAM PREPARADOS PARA RESPONDER PERGUNTAS SOBRE...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apresentação da arquitetura do sistema
Status do Projeto
Backlog do Produto (Funcionalidades e requisitos não funcionais)
Principais dificuldades/barreiras
Lições aprendidas
Perspectivas e Riscos para o projeto, produto ou negócio
Dúvidas sobre as funcionalidades
Todos os membros do time precisam participar. E acima de tudo, divirtam-se!

