
1) O que é o Moving the Cities?  

O Moving the Cities é um evento gratuito, presencial e aberto para todos
os públicos cujo propósito é o desenvolvimento de soluções para
problemas atuais da sociedade, estando eles de acordo com um dos
temas alinhados aos Objetivos do Desenvolvimentos Sustentável (ODS).
Ele funciona no modelo hackathon, no qual os participantes são
organizados em grupos para unirem expertises e produzirem respostas
aos desafios propostos.  

2) Como o evento funciona? 

Como citamos, os participantes são agrupados em grupos diversificados,
com alunos brasileiros e estrangeiros. O evento se divide em Onboarding,
Sprint Week e Pitch Day. No Onboarding, os alunos participam das
atividades introdutórias em ambiente virtual. Na Sprint Week é a parte
presencial do evento e nela são feitas a identificação do problema,
brainstorming para buscar soluções e construção da solução. Já o Pitch
Day é o momento de apresentação do que foi desenvolvido pelos grupos.

3)  Qual o público do evento? 

O Moving the Cities é aberto para todos os públicos, então podem
participar alunos de quaisquer cursos de graduação e mestrado. Quanto
ao perfil do participante, buscamos alunos interessados em desenvolver
ideias nas áreas de ciência, empreendedorismo, inovação, tecnologia e
sociedade.   



4) Em qual local as atividades ocorrerão? 

As atividades ocorrerão majoritariamente de maneira presencial no
campus São Leopoldo, sediadas na SAP. Haverá atividades em ambiente
híbrido/virtual, mas em menor quantidade. 

5) O que será feito nas atividades presenciais? 

Quando reunidas, as equipes trabalham compreendendo o desafio,
definindo o problema e então percorrem o caminho da ideia, conceito e
hipótese. Além disso, será necessário validar protótipos, definir um
modelo de negócios e preparar o Pitch. 

6) Como devo realizar minha inscrição? 

Para realizar sua inscrição, você deve acessar este formulário aqui e o
preencher com as informações solicitadas. Importante: o comprovante de
proficiência não é obrigatório. Apenas solicitamos para avaliar o nível de
fluência do candidato, o que será necessário para participação do evento. 

7) Realizei minha inscrição: e agora? 

Se você já finalizou sua inscrição, basta aguardar o contato posterior.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kiu3yTQLJUS5x8JFnsAVH3dGFOrFVFNPt-T4w6yJ67xUQzlGWE9KM0FSVEo5Qk5aSjZQN1Y5Rk9YRyQlQCN0PWcu


 
8) O evento vai oferecer certificação? 

Sim. No final do evento, você receberá outro link para preenchimento. A
partir dele, sua certificação será emitida. 

9) Há taxa de inscrição para o Moving the Cities? 

Não, o Moving the Cities é um evento gratuito. 

10) Quais serão os horários das atividades? 

As atividades do Moving the Cities terão horários pré-definidos
(Onboarding) e em período integral na parte presencial (Sprint Week).

11) Preciso apresentar certificado de proficiência para me inscrever? 

O certificado não é obrigatório. Porém, para participar do Moving é
importante ter um bom domínio do idioma inglês para que você possa
acompanhar as atividades. Como comprovação, você pode apresentar um
certificado de um curso de idioma ou, se tiver, uma proficiência. Não é
necessário fazer uma prova de proficiência para participar, mas se tiver
um certificado (mesmo que antigo) para comprovar seu conhecimento do
idioma você pode enviá-lo pelo Forms de inscrição. Também avaliaremos
o desempenho no vídeo de apresentação que deve ser enviado no
momento de inscrição.  



ATIVIDADE PERÍODO FORMATO

Online Onboarding Week  17 até 20/10  Virtual 

Abertura do Evento  24/10  Presencial/Campus POA 

Sprint Week  24 até 28/10  Presencial/ Campus SL (SAP) 

Pitch Day  28/10  Presencial/ Campus SL (SAP) 

12) O inscrito precisa estar desenvolvendo algum projeto ou apresentar
experiência em alguma área específica? 

Não. O Moving the Cities é um evento no qual os alunos desenvolverão
soluções para problemas da sociedade. Ou seja, a criação é o foco da
atividade, não sendo requerido qualquer projeto prévio. 

13) Já tem calendário de atividades para a edição de 2022? 

Sim! Confira abaixo nosso calendário de atividades. 


