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BEM-VINDOS AO PROGRAMA  
LATIN CODE WEEK! 
	
O	 Programa	 LATIN	 CODE	 WEEK	 é	 uma	 metodologia	 criada	 pela	 SAP	 e	 pela	 Junior	
Achievement,	 aplicada	 gratuitamente	 para	 jovens	 de	 16	 a	 25	 anos,	 como	 parte	 do	
programa	Profissão	Cidadão,	da	Prefeitura	de	São	Paulo.	Seu	objetivo	é	contribuir	para	
que	 jovens	 desenvolvam	e	 ampliem	 suas	 competências	 a	 partir	 de	 três	 dimensões	 -	
comportamento,	 negócios	 e	 programação.	 Tais	 competências	 terão	 um	 papel	
fundamental	em	sua	trajetória	de	vida	futura,	influenciando	suas	decisões	pessoais	e	de	
carreira.	
	
Serão	formados	grupos	de	trabalho	que	irão	desenvolver	um	aplicativo.	Este	aplicativo	
visa	 resolver	 algum	 problema	 do	 município	 de	 São	 Paulo,	 proposto	 pelo	 programa	
Profissão	Cidadão.	Para	participar	do	programa,	é	necessário	que	o	jovem	tenha	sido	
convidado	a	se	inscrever	pela	Prefeitura	Regional	em	que	o	programa	ocorrerá.	
	
Os	 monitores,	 que	 apoiarão	 os	 jovens	 a	 vencer	 as	 etapas	 a	 seguir	 descritas,	 serão	
capacitados	em	design	thinking,	e	na	operacionalização	da	plataforma	Build,	usada	para	
desenvolver	 aplicativos.	 Serão	 profissionais	 voluntários	 da	 SAP	 e	 da	 PRODAM	 ou	
empreendedores	da	indústria	criativa	e	de	tecnologia.	
	
A	 mobilização	 dos	 jovens,	 engajamento	 e	 participação	 no	 programa	 é	 o	 fator	
determinante	para	o	sucesso	da	iniciativa.	Contamos	com	a	sua	ajuda	para	fazer	brilhar	
os	olhos	dos	jovens!	
	
Este	guia	ajudará	a	explicar	os	seguintes	itens:	
	

1. Quem	faz	parte	do	Latin	Code	Week	
2. Descrição	detalhada	do	programa	
3. Requisitos	para	sua	realização	
4. Prazos,	metas	e	datas	

 
 
 
 
 
  



Quem faz parte do latin code week 
 
O	 Programa	 Profissão	 Cidadão	 formula	
políticas	públicas	para	o	fortalecimento	direto	
ou	 indireto	 das	 atividades	 econômicas,	
sensibilizando,	 fomentando	 e	 regulando	 seu	
desenvolvimento	de	forma	criativa,	inovadora	e	
transversal	 entre	 os	 entes	 da	 administração	
pública,	 a	 inciativa	 privada	 e	 o	 terceiro	 setor,	
com	o	intuito	de	conectar	os	munícipes	com	a	
administração	 municipal	 e	 ampliar	
possibilidades	 para	 o	 alargamento	 do	
conhecimento	dos	habitantes	da	cidade.	
	
 
 

 

	
	
	
A	 SAP	 é	 uma	 empresa	 de	 origem	 alemã,	
criadora	de	softwares	de	gestão	de	empresas.	
Ao	longo	de	quatro	décadas,	a	SAP	evoluiu	de	
uma	 empresa	 pequena	 e	 regional	 na	 cidade	
de	 Walldorf	 a	 uma	 organização	 de	 alcance	
mundial.	Hoje,	a	SAP	é	a	líder	global	de	mercado	
em	 soluções	 de	 negócios	 colaborativos	 e	
multiempresas.		
	
	
	

 

	
	
	
A	Junior	Achievement	é	a	maior	e	mais	antiga	
organização	mundial	focada	em	educação	para	
o	 empreendedorismo.	 Com	 atuação	 no	 Brasil	
desde	 1983,	 a	 JA	 gera	 caminhos	 para	 a	
empregabilidade	 e	 a	 criação	 de	 empregos.	
Através	 do	método	 "aprender-fazendo",	 mais	
de	 3	 milhões	 de	 jovens	 brasileiros	 já	 foram	
beneficiados	 com	pelo	menos	 um	 de	 seus	 24	
programas. 

 
 

 
  



Descrição detalhada do programa 
 
O	 Programa	 LCW	 é	 dividido	 em	 5	 dias,	 com	
quatro	horas	de	duração	por	dia.	Ao	longo	das	20	
horas	de	duração	do	programa,	os	jovens	passam	
por	um	primeiro	momento	expositivo	(dia	1)	e	no	
dia	2,	são	divididos	em	grupos	de	trabalho,	com	
6	 ou	 7	 integrantes	 cada.	 Os	 grupos	 serão	
formados	aleatoriamente.	
	
O	primeiro	momento	será	focado	em	habilidades	
comportamentais	aderentes	ao	novo	mundo	do	
trabalho	 que	 empresas	 de	 tecnologia,	 alta	
performance,	inovadoras	exigem.	Competências	
como	 trabalho	 em	 equipe,	 inovação	 e	
pensamento	lateral	serão	trabalhados	de	forma	
lúdica	e	prática	com	os	jovens	presentes	em	sua	
primeira	tarde.	
	
Após,	no	segundo	dia,	os	jovens	serão	desafiados	
a	entender	em	profundidade	a	questão	que	será	
resolvida	com	a	criação	de	um	aplicativo.	Validar	
hipóteses	 e	 pensar	 em	 soluções,	 usando	
metodologias	contemporâneas	como	o	Business	
Model	 Canvas,	 fazem	 parte	 das	 habilidades	 de	
negócios	desenvolvidas	 com	os	 jovens.	Ao	 final	
deste	módulo,	 os	 jovens	 conseguirão	 entender	
quão	 bem	 sucedido	 será	 o	 negócio	 que	 estão	
prestes	a	criar.	
	
A	 terceira	 etapa	 do	 programa	 consistirá	 em	
pensar	 na	 experiência	 do	 usuário,	 nas	
funcionalidades	 do	 aplicativo,	 em	 seu	 layout	 e	
suas	 ferramentas.	Os	 jovens	 serão	desafiados	a	
desenhar	sua	aplicação,	focando	nos	resquisitos	
técnicos	 e	 práticos	 para	 demonstrar	 sua	
funcionalidade,	tecnicamente.	Para	isto,	usarão	a	
ferramenta	 Build,	 que	 permite	 dar	 noções	 do	
planejamento,	programação	e	desenvolvimento.	
	
Ao	final,	uma	banca	de	jurados	avaliará	os	apps	
criados,	com	a	proposta	de	entender	qual	é	o	
mais	viável,	usando	critérios	de	julgamento	de	
uma	Startup.	Os	vencedores	receberão	uma	
premiação	e	serão	convidados	para	uma	rodada	
final,	que	ocorrerá	em	março.	

	
	
	
	

	
Programação	LCW	

Dia	1	(4h)	 		
		 Abertura	 14h	
		 Integração	 14h30min	
		 Sou	Empreendedor	 15h	
		 Break	 16h	
		 Sou	Empreendedor	 16h30min	
		 Encerramento	 17h30min	
		 	 		
Dia	2	(4h)	 		
		 Abertura	 14h	
		 Divisão	em	Grupos	 14h30min	
		 Proposta	de	Valor	 15h	
		 Break	 16h	
		 Proposta	de	Valor	 16h30min	
		 Encerramento	 17h30min	
		 	 		
Dia	3	(4h)	 		
		 Abertura	 14h	
		 Ferramenta	Build	 14h30min	
		 Break	 15h	
		 Ferramenta	Build	 15h30min	
		 Encerarmento	 17h30min	
		 	 		
Dia	4	(4h)	 		
		 Abertura	 14h	
		 Fine	tune	Build	 14h30min	
		 Break	 15h	
		 Criar	apresentação	final	 15h30min	
		 Encerramento	 17h30min	
		 	 		
Dia	5	(4h)	 		
		 Abertura	 14h	
		 Preparação	-	pitch	 14h30min	
		 Apresentação	 15h	
		 Premiação	 17h	

		

Encerramento	
	
	
	
	
	
	
	

17h30min	
	
	
	
	
	
	
	



Requisitos para sua realização – o apoio da prefeitura regional 
 
O	Programa	LCW	é	realizado	através	de	uma	parceria	entre	a	SAP	e	a	Prefeitura	de	São	
Paulo.	É	parte	 integrante	do	Programa	Profissão:	Cidadão.	Ocorre	com	a	cedência	de	
estruturas	das	Prefeituras	Regionais	e	UniCEUs.	Ao	todo,	serão		
	

• 6	edições	
• 400	jovens	
• 4	regiões	
• 30	monitores/voluntários	
• 20	horas	de	capacitação	por	edição	
• 60	aplicativos	criados	
• 21	prêmios	dados	aos	vencedores	

	
Uma	 iniciativa	 deste	 tamanho	 só	 poderá	 ocorrer	 com	 parcerias	 consistentes,	 que	
possam	assumir	responsabilidades	conjuntamente.	Os	seguintes	itens	serão	fornecidos	
à	Prefeitura	Regional	para	a	realização	do	programa:	
	

1. Computadores	/	acesso	a	internet	
2. Organização	dos	eventos	de	aplicação	do	programa	
3. Monitores	/	facilitadores	
4. Material	didático	
5. Alimentação	durante	o	evento	
6. Acesso	ao	Build	–	metodologia	de	programação	SAP	
7. Certificado	de	participação	
8. Premiações	aos	vencedores	

	
Para	que	os	jovens	possam	melhor	aproveitar	esta	iniciativa,	é	importante	que	a	
Prefeitura	Regional	possa	fornecer:	
	

1. 1	sala	para	60	jovens,	com	cadeiras	móveis,	(ou	um	auditório	com	cadeiras	fixas	
mais	salas	de	apoio)	

2. espaço	para	servir	lanche	
3. acesso	a	energia	elétrica	
4. 10	mesas	móveis	para	apoiar	um	computador	

	
Importante:	Além	da	estrutura	física	necessária,	contamos	com	o	apoio	da	Prefeitura	
Regional	para	engajar	jovens	de	16	a	25	anos,	estudantes	do	ensino	médio	ou	superior,	
frequentadores	de	escolas/universidades	ao	seu	entorno,	a	participarem	do	programa.	
Serão	 60	 jovens	 inscritos	 e	 confirmados	 que	 participarão	 da	 iniciativa.	 Todos	 serão	
inscritos	respondendo	um	formulário	online,	cujo	link	de	divulgação	será	disponibilizado	
em	outubro	próximo.	A	Junior	Achievement	poderá	apoiar	a	divulgação	e	sensibilização	
com	o	fornecimento	de	folderes	online	para	envio	por	mídias	sociais	e	e-mail	marketing,	
além	 de	 outros	 materiais	 que	 a	 Prefeitura	 Regional	 julgue	 importante	 utilizar	 na	
mobilização.	



PRAZOS, metas E DATAS 
	
Contamos	com	o	engajamento	da	Equipe	do	Programa	Profissão	Cidadão	e	com	o	apoio	
das	 Prefeituras	 Regionais	 para	 envolver	 os	 jovens	 de	 sua	 região	 na	 inscrição	 ao	
programa	Latin	Code	Week.	A	semana	prevista	para	sua	realização	será	de	04	a	08	de	
dezembro	 e	 o	 engajamento	 dos	 jovens	 acontecerá	 de	 01	 de	 outubro	 até	 15	 de	
novembro.	
	
As	datas:	
	
Inscrições:	a	partir	de	15	de	outubro	a	15	de	novembro	
Data	de	realização:	04	a	08	de	dezembro	
Data	de	montagem:	04	de	dezembro	
Realização	da	Grande	Final:	março	–	2018	
	
A	data	de	realização	do	LCW	não	deve	conflitar	com	nenhum	outro	grande	evento	
ocorrendo	em	São	Paulo.	As	datas	que	devemos	prestar	atenção	são:	
	
CPBR	 31	de	janeiro	a	5	de	fevereiro	
Aniversário	SP	 25	de	janeiro	
UNIFESP	 14	e	15	de	dezembro	
CCXP	 8,	9	e	10	de	dezembro	
FUVEST	 26	de	novembro	
UNESP	 15	de	novembro	
ENEM		 5	e	12	de	novembro	
BGS	 11	a	15	de	outubro	
	

	



CONTATOS	

 
 
 
• PROFISSÃO: CIDADÃO 

 
Site:	http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/noticias/index.php?p=241209			
Telefone: 11 3224-6000 ramal 6089	
Coordenação:	Bia	Venturini	e	Thais	Pimentel	-	profcidadao2017@gmail.com		

	
 
 
• JUNIOR ACHIEVEMENT 

 
Site:	www.jabrasil.org.br	
Telefone:	11	3285-2621	
Responsável	pelo	projeto:	Daniel	Fernandes	–	81daniel@gmail.com	-	11	99.618.6881	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	


