
O QUE É

O Ibmec Hubs é um espaço colaborativo para inovação que visa
ajudar empreendedores a desenvolverem suas ideias e colocá-las na
prática para construírem suas startups e lançá-las no mercado. Para
tanto, é importante que as startups recebam apoio especializado,
parcerias e acessem uma ampla rede de conexões.

Trata-se de mais uma iniciativa do Ibmec Belo Horizonte de apoio à
comunidade empreendedora, a nossos alunos e alumni.

O Ibmec Hubs disponibilizará às startups selecionadas:
• Infra-estrutura moderna e confortável dotada de espaço de
coworking, salas de trabalho individuais e sala de reunião;
• Mentoria com empreendedores e profissionais de mercado;
• Palestras, mini-cursos e workshops com professores do Ibmec;
• Demoday.

PROGRAMA DE INOVAÇÃO DO PROJETO HUBS

Para participar do programa, as startups deverão se candidatar de
acordo com os níveis propostos a seguir:

- Nível Early Stage - A startup deverá ter Pesquisa de Mercado
elaborada com evidências de oportunidades de negócio e um
Plano Financeiro com viabilidade técnica;

- Nível Growth - A startup deverá ter um MVP validado, CNPJ e
ter um cliente em potencial / contrato e/ou perspectiva de
clientes.

As inscrições poderão ser feitas por meio de link específico no site do
Ibmec BH a qualquer momento, obedecendo o calendário semestral
de chamadas do Ibmec-Hubs.
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INSCRIÇÕES: até 16/07/2021

Para a inscrição é necessário:

1. Candidatar-se mediante preenchimento do formulário disponível no
link: http://go.ibmec.to/68

2. Enviar vídeo de até 01 minuto no formato Pitch.

INÍCIO DO PROGRAMA: 30/07/2021

DURAÇÃO: 06 meses

PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO HUBS

1. O Programa tem como objetivo auxiliar na geração de modelos de
negócios funcionais por meio de aplicação de metodologia voltada para a
formação de pessoas que sejam capazes de aplicar o conhecimento a
prática de negócios.
2. Serão selecionados empreendedores com ideias de negócios inovadoras
e que tenham potencial de crescimento, preferencialmente com utilização
de tecnologia.
3. A candidatura será feita mediante preenchimento de formulário que visa
colher informações sobre o negócio proposto, bem como sobre a equipe.
4. Poderão se candidatar somente equipes de até 4 pessoas.
5. A análise das candidaturas será realizada pelo corpo dirigente e docente
do Ibmec-BH, bem como pelos tutores selecionados pela instituição.
6. A escolha das startups participantes cabe exclusivamente ao corpo
diretor do Ibmec, e será feita de acordo com a pontuação obtida a partir
dos critérios estabelecidos.
7. O programa compreende um período de 06 (seis) meses – prorrogáveis a
critério do corpo diretor – para a produção e evolução do modelo de
negócio, com auxílio de mentores especialistas de diversas áreas do Ibmec
Hubs.
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8. Ao final do ciclo, as startups devem entregar os seguintes produtos:
• Para nível Early Stage:

• Plano de Negócios;
• Canvas;
• MVP validado;
• Pitch de validação.

• Para nível Growth:
• Licenças de operação emitidas;
• Operação definida e /validada na prática;
• Pitch de captação;
• Negócio em operação no Mercado.

9. As startups selecionadas devem cumprir as seguintes obrigações:
a. Cumprir este Regulamento.
b. Participar das ações previstas em cada fase do Programa.
c. Fornecer as informações solicitadas a cada fase do Programa.
d. Participar dos eventos organizados pelo Programa.
e. Zelar pelo espaço físico e equipamentos do Hubs.
f. Não dar acesso a pessoas estranhas ao Programa e ao Ibmec sem

autorização prévia.
g. Disponibilizar 01 (uma) hora semanal para participar de oficinas e

workshops com os alunos do programa de capacitação empreendedora do
Ibmec.
10. Mentoria: O Ibmec Hubs disponibilizará mentorias com convidados
pertencentes à comunidade Ibmec e com profissionais de mercado
escolhido pela equipe de gestão do Hubs.
11. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela gestão do
Ibmec BH.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Coordenação do Ibmec Hubs BH
Eduardo Senra Coutinho - eduardo.coutinho@ibmec.edu.br

Belo Horizonte, 10 de maio de 2021
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