


O que é o fista?

O “Forum of Iscte School of Technology and Architecture” é um evento anual que decorre

em Lisboa no ISCTE, organizado pelos estudantes da Escola de Tecnologias e Arquitetura. O

FISTA tem como objetivo trazer o mundo das empresas à universidade aproximando os

estudantes do mundo do trabalho. As empresas participantes, tanto nacionais como

internacionais, partilham com os milhares de alunos que participam no evento a sua visão

sobre as futuras tendências de IT e arquitetura. Durante os dois dias do evento, as empresas

dão também a conhecer aos alunos a sua missão, área de trabalho e objetivos, e recrutam

futuros profissionais com excelente preparação académica. Ao longo do evento decorrem

workshops, IT Speed Talks, Conferências e concursos, nomeadamente o concurso de ideias.

O que é o concurso de ideias?

O concurso de ideias consiste num programa de mentoria feito por empresas sendo que nesta

edição contamos com a parceria da Bi4ALL.

Os alunos participantes constituídos em grupos, irão elaborar um projeto que passará por

fases.

Primeiramente, será feita uma seleção através de uma breve apresentação que descreve a

ideia do grupo, sendo que esta tem que pertencer ao tema pedido. Após a seleção, a empresa e

os alunos realizaram reuniões para falar e discutir sobre a mesma.

O concurso tem como objetivo demonstrar como é que os alunos podem usar as competências

adquiridas para desenvolver protótipos de valor acrescentado tanto para a sociedade como

para a comunidade científica. Permite também aos alunos ganhar uma ideia/experiência de

como é que funciona o mundo profissional.

A elaboração dos trabalhos segue as normas e requisitos do presente regulamento.
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Projeto

Existem 4 fases na criação do projeto:

● A primeira fase é a apresentação do projeto, onde cada grupo irá desenvolver a sua

ideia relacionada com o tema pedido. Nesta fase será necessária a criação de um

documento que inclua a ideia, conceito, solução construtiva, se for o caso, e

estimativa de custos (caso existam).

● A segunda fase é a mentoria na qual irá exitir uma “discussão” do projeto, onde todos

os grupos irão reunir-se com a empresa(semanalmente, ao longo de um mês) com o

intuito de desenvolver a ideia.

● A terceira fase é a apresentação do projeto final, onde todos os grupos irão fazer um

pitch, com um máximo de 8 minutos, onde explicam, de forma explícita, a sua ideia e

os passos/dificuldades que tiveram.

● Por fim, existe a fase de avaliação, que terá por base todo o trabalho desenvolvido ao

longo do mês contando com a presença de um júri, que neste caso será composto por

membros da bi4all.

Tema

A ideia deverá ser escolhida pelo grupo, tendo por base a temática do concurso que consiste

em soluções para problemas do quotidiano. Este tema surge no sentido em que existem várias

adversidades no dia-a-dia que com a intervenção da tecnologia poderiam ser evitadas e nas

quais esta pode pode fazer a diferença.

Para exemplificar um problema é quando, ao chegar ao metro, nos deparamos com grandes

tempos de espera. Assim, para evitar esta situação era útil antes de chegar, saber qual o tempo

de espera até ao próximo. Uma das soluções seria então a criação de uma aplicação que tenha

para todas as estações do metro o tempo de espera atual
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Grupo e participantes

Os grupos deverão ser de 2/3 alunos do ISCTE. No concurso podem, também, participar os

alunos que tenham terminado o ciclo de estudos no ano letivo 2021/2022.

Timeline e concurso
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Inscrição/Entrega

Quanto à inscrição, os projetos entregues pelos alunos só serão divulgados com a

empresa, de forma a proteger os interesses dos mesmos. Esta deverá ser feita através do

preenchimento de um formulário disponibilizado pelo FISTA que contenha as identificações

e informações solicitadas de todos os integrantes de cada equipa.

Sendo que deverão entregar os seus projetos dentro do prazo e seguindo as condições

previamente estipuladas.

Prémios

Todos os membros e equipas que participarem no concurso de ideias irão receber um

certificado de participação.

Sendo crucial o logotipo da empresa estar presente neste certificado visto que este

será fruto do trabalho em colaboração entre os participantes e a empresa.

Os projetos vencedores receberão um voucher, que será repartido pelos vários

elementos dos grupos, e terão o valor de:

● 1º prémio - 300€

● 2º prémio - 200€

● 3º prémio - 100€

Ideias de categorias para os prémios:

● Inovação

● Sustentabilidade

● Transformação digital

Caso a empresa veja potencial num aluno, grupo ou ache que alguma ideia é

promissora ao ponto de lhe dar continuidade, poderá ser discutido algum tipo de estágio ou

parceria/mentoria onde ambas as partes saiam beneficiadas.

Participação da Bi4all

5



Nesta edição do concurso, surgiu a ideia de ter a colaboração da Bi4all durante todo o

concurso.

Assim, esta teve opinião sobre a escolha do tema e terá a oportunidade de participar

desde a fase inicial do desenvolvimento da ideia até à avaliação dos projetos, enquanto júri.

Será também a Bi4all a responsável pela entrega dos prémios aos vencedores.

Ao longo do concurso, a empresa disponibilizará meios e pessoal da área

especializado para realização do mentoring e acompanhamento dos participantes.

Orçamento

Este ano, o Concurso de ideias será realizado em conjunto com a Bi4all, sendo esta a

empresa patrocinadora deste projeto.

Uma vez que o objetivo deste concurso não é pôr em prática as ideias, mas sim

desenvolvê-las em conjunto com os responsáveis da mentoria, o financiamento será apenas

direcionado para este desenvolvimento dos trabalhos. Para além disso, a empresa ainda

financiará os prémios das equipas vencedoras.

O orçamento será então decidido pela empresa, contudo será previamente discutido

com a direção do FISTA.

Esclarecimentos

Dado que o Concurso de Ideias terá um projeto de mentoria por parte da Bi4all,

qualquer questão que os alunos possuam, poderá ser esclarecida pela pessoa responsável pelo

acompanhamento do grupo.
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