ChallengeIT@Braga
Desafia as tuas capacidades
e descobre o mundo

19 de Março de 2014

ChallengeIT@Braga
Agenda & Roles
Início

Duração

14:00

10 min

Descrição
Acreditação

Equipas

Júri e Monitores

Recolhem os cartões de identificação.

Recolhe cartão de identificação.

Assistem à apresentação.

Assiste à apresentação.

Apresentação Deloitte.
14:10

Enquadramento da mecânica do
desafio e do case study.

15:00

2 Horas

Resolução do case study e entrega
até às 17h. O coffee break será
servido sem interromper a
resolução do case study.

17:00

30 min

Coffee Break

Sessões de apresentação da
solução do case study ao júri

Reúne para esclarecimentos sobre os
critérios de avaliação e outras questões.
Resolvem o case study.

Observa os grupos durante a resolução
do case study e regista a respectiva
avaliação.

Coffee Break

Coffee Break

Apresentam o case study ao júri.
Nota: os grupos não assistem às
apresentações uns dos outros.

Assiste às apresentações dos grupos,
coloca questões e regista as avaliações
que pretende atribuir aos grupos em
cada um dos critérios de avaliação.

Aguardam no Lounge onde será servido
o Coffee Break.

Reúne para selecção do grupo
vencedor
Assiste à proposta de resolução do
case study.

17:30

1h 30 min

19:00

30 min

Reunião do júri para tomada de
decisão

30 min

Apresentação do grupo vencedor e
entrega dos prémios

Assistem à apresentação.

Jantar de Convívio

Jantar de Convívio (equipa vencedora).

19:30

20:00
2

50 min
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Apresenta o grupo vencedor.
Jantar de Convívio.
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