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O que é a Imagine Cup?

A Microsoft Imagine Cup é a competição tecnológica
estudantil mais prestigiada do mundo, reunindo
estudantes inovadores de todo o mundo.

Nos últimos 10 anos, mais de 1,65 milhões de
estudantes, de mais de 190 países, participaram da
Imagine Cup.

A competição reconhece e premia projetos inovadores
desenvolvidos por estudantes de tecnologia.
Proporciona aos participantes uma experiência
multicultural única, pois a etapa final ocorre sempre
em diferentes países.

Imagine Cup 2013



Participações das Equipes Brasileiras nos 

últimos anos 



Competições

Cidadania Mundial
Faça um aplicativo que poderia mudar a vida 

de alguém. Escolha a sua causa: ambiente, 

educação, saúde, você é que escolhe. Use a 

tecnologia como um agente de mudança.

Jogos
Coloque um sorriso no rosto do mundo. 

Faça o próximo grande jogo e veja as 

pessoas o jogando em torno de você no 

console, computador, telefone – em 

qualquer lugar onde as pessoas jogam.

Inovação
Reinvente as redes sociais. Transforme as 

compras online. Experimente a música de 

uma maneira nova. Faça algo incrível com o 

GPS. É o momento de pegar aquelas suas 

ideias malucas e enviá-las. 

Competições e Desafios de  2013

Desafios Online

Desafio Aplicativo do Windows 8
Testará sua habilidade para projetar e construir um 

aplicativo da Windows Store que obtém as 

vantagens dos recursos do Windows 8 e os 

princípios de design para entregar uma 

experiência excepcional na plataforma.

Desafio Windows Phone
Premia os melhores aplicativos que apresentam 

funcionalidades surpreendentes, utilidade focada 

no dispositivo, combinados com uma maravilhosa 

experiência de usuário no Windows Phone.

Desafio Windows Azure
Encoraja você a iniciar na “próxima grande coisa” 

utilizando os recursos da plataforma Azure para 

construir um aplicativo da Web.

Desafio de Idéias

Você irá concorrer com estudantes do mundo 

todo em quis mensais. Concorra mensalmente.

http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WorldCitizenship#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/Innovation#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/Windows8#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WindowsPhone#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/WindowsAzure#?fbid=MFhvvwbEhy9
http://www.imaginecup.com/IC13/Competition/BrainGames#?fbid=MFhvvwbEhy9


O que os estudantes podem ganhar?

Viagem para a Final Mundial em St. Petersburg, Rússia

A melhor equipe será premiada com uma viagem para 

competir na Final Mundial contra estudantes do mundo todo.

Prêmios em Dinheiro

Competições: 

1º Lugar: US$50.000

2º Lugar: US$10.000

3º Lugar: US$5.000

Desafios:

1º Lugar: US$10.000

2º Lugar: US$5.000

3º Lugar: US$3.000



Como isso funciona? Rodadas e Prazos

Desafios

Rodada 1: Fazer o Teste (até 15 de Fevereiro de 

2013)

 Teste de múltipla escolha online.

 Testes de conhecimento tecnológico e capacidade de 

projetar/construir aplicativos. 

Rodada 2: Construir o Aplicativo (até 15 de 

Abril de 2013)

 Resumo do Aplicativo (descreve o  projeto).

 Vídeo de Visão Geral do Aplicativo (explica e demonstra 

o projeto).

 Pacote do Aplicativo (que os juízes podem instalar e 

executar em seus computadores).

 Instruções Sobre o Aplicativo (documento explicando 

como instalar e usar o aplicativo). 

Rodada 3: Final Mundial (8-12  de Julho de 2013)

 Apresentação ao vivo a ser feita a um conjunto de juízes 

na Final Mundial.

 Resumo Atualizado do Aplicativo, Vídeo de Visão Geral 

do Aplicativo, Pacote do Aplicativo , Instruções Sobre o 

Aplicativo. 

Competições

1. Inscrições das Equipes (até 15 de Março de 

2013)

2. Rodada 1: Construir Jogo/Aplicativo -

(Término do envio dos materiais via site - 27 de 

Março de 2013. Final Nacional 12 de Abril de 2013)

• Vídeo de Visão Geral (descreve a funcionalidade do 

aplicativo/jogo da equipe e mostra  o aplicativo/jogo em 

ação) – Duração: 3 minutos

• Protótipo do Jogo/Aplicativo (capaz de ser jogado/usado 

pelo juízes).

• Instruções sobre Uso do Aplicativo/Jogar o Game 

(explicando como jogar o game/usar o aplicativo).

• Trailer de trinta segundos para promover o 

jogo/aplicativo online. 

3. Rodada 2: Final Mundial (8-12 de Julho de 

2013)

 Apresentação ao vivo a ser feita a um conjunto de juízes 

na Final Mundial.

 Vídeo de Visão Geral Atualizado, Protótipo do 

Jogo/Aplicativo, Instruções Sobre Uso do 

Aplicativo/Jogar o Game, Trailer.

http://www.imaginecup.com/


Imagine Cup 2013

Final Nacional – 12 de Abril 2013
Local: Sede Microsoft Brasil

São Paulo – SP

Neste dia iremos reconhecer as equipes brasileiras vencedoras nas categorias
de Cidadania Mundial, Jogos e Inovação. Além disso, definir qual destas equipes
será a vencedora que ganhará uma viagem para St. Petersburg, Rússia, em Julho
2013, para representar o Brasil na Final Mundial da Imagine Cup 2013


