Contextualização
Formato da competição

A presente edição da TIMES Local Qualification será realizada num formato
totalmente online. As equipas terão de analisar um caso de estudo durante 3 horas e
apresentar uma solução a um painel de júris.

Estrutura e organização da competição

A competição contará com uma sessão introdutória com duração máxima de 45
min por parte da EDP para apresentação da empresa e para uma breve
contextualização do caso de estudo que será proposto às equipas. Assim, a
competição terá início marcado para as 09h00.
Após a apresentação inicial, as equipas vão ter a oportunidade d e começar a
discutir o caso de estudo, de forma escalonada. Isto é, a cada equipa é atribuído um
horário a partir do qual iniciam a resolução do caso que lhes é proposto. O caso de
estudo será disponibilizado no momento.
A atribuição de horários específicos, segundo uma estrutura escalonada, serve
para garantir que quando as equipas terminam de analisar o caso possam, de seguida,
proceder logo à sua apresentação.

Salas da competição

Durante toda a competição existem três salas a considerar:

1. Sala Equipa - Espaço para que a equipa possa discutir e analisar o caso
de estudo e preparar a exposição da discussão.
2. Sala Principal - Espaço onde vão decorrer todas as apresentações e
ainda o anúncio do vencedor.
3. Sala Júri - Espaço reservado aos elementos do painel do júri para que
possam deliberar no final de todas as apresentações, para posterior
anúncio do vencedor.

Programa
O programa da competição pode ser consultado em mais detalhe na seguinte tabela.

Equipas
Os horários das equipas podem ser consultados em detalhe na seguinte tabela.

O intervalo entre a hora de apresentação e a hora de início diz respeito ao tempo
que todas as equipas em competição terão para analisar e discutir o caso de estudo.
A hora de início indica o momento em que as equipas deverão começar a analisar
o caso de estudo;
A hora de apresentação indica o momento em que as equipas são presentes a
um júri para apresentarem a análise efetuada anteriormente.

Informações

Resolução do caso de estudo

✓ As equipas têm exatamente 3 horas para analisar o caso e preparar a discussão
a expor, não sendo atribuído qualquer tempo adicional.
✓ Toda a informação necessária e passível de análise está presente no caso de
estudo.
✓ As equipas não têm qualquer limitação quanto aos recursos que poderão
utilizar. É recomendado material básico de apoio como papel, calculadora, folha
de cálculo, etc.

Apresentações

✓ As equipas têm entre 15 a 20 minutos para apresentar a análise e discussão do
caso de estudo.
✓ É recomendada a utilização de um suporte visual, à consideração das equipas,
para a apresentação.
✓ A exposição e comunicação de conteúdo terá de ser em inglês.
✓ No final de cada uma das apresentações são atribuídos 10 minutos para
perguntas do júri.
✓ As equipas só podem assistir às apresentações a decorrer após terem
apresentado.

Links de acesso

Sala Principal
https://us02web.zoom.us/j/84867661878

Sala Equipa
No dia anterior à competição, 18 de dezembro, as equipas serão notificadas por
email quanto ao respetivo link a utilizar.

Qualquer dúvida que possa surgir contactar estiem@ageifeup.com

