
 
 

Regulamento Mentoring IBMEC Hubs Rio 2022 

 

O Mentoring Hubs Rio 2022 tem por objetivo desenvolver os empreendedores participantes dos 

programas de startups ofertados pelo IBMEC RJ: Incubação, Tração e Investimento. O Mentor 

HUBS oferece orientação estratégica e técnica para os empresários em suas respectivas áreas 

de atuação, bem como atua na construção de networking qualificado para efetiva inserção no 

mercado dos novos negócios apoiados. Programas de Mentoria são oportunidades para 

profissionais experientes descobrirem a dinâmica do mundo das startups, ampliarem seu 

networking com outros mentores mobilizados pela mesma causa e fazerem parte do 

crescimento de novos negócios promissores em seus estágios iniciais de desenvolvimento. 

O IBMEC Hubs Rio busca 30 mentores voluntários com trajetória profissional e empresarial 

sólida, que tenham ao menos cinco anos de experiência em suas áreas de atuação e 

disponibilidade de oferecer o mínimo de quatro horas mensais para interação com os 

empreendedores.  

O Mentor IBMEC Hubs Rio poderá participar de duas modalidades de mentoria: Mentoria 

Sistêmica e Mentoria Pontual. A Mentoria Sistêmica trata do acompanhamento do 

desenvolvimento de uma startup em toda sua jornada no Hubs Rio, e a Mentoria Pontual atua 

em orientação específica na área de atuação de expertise do mentor. As mentorias serão 

acionadas pelo time gestor do Hubs. Os mentores também poderão ser convidados para 

ministrar palestras e outras formas de compartilhamento de conteúdo em mídias digitais. 

Os interessados em participar do programa como mentores deverão se inscrever no link 

https://forms.office.com/r/vwSPJB57Vu. Após o período de inscrição, os mentores qualificados 

formarão o Banco de Mentores Hubs Rio 2022, e serão acionados no decorrer do programa a 

partir da demanda dos empreendedores do Hubs Rio. A qualificação para participação no 

programa levará em consideração a experiência mínima do candidato na área de atuação 

indicada e disponibilidade de tempo para a mentoria voluntária, além disso, membros alumni 

do IBMEC terão prioridade no processo de qualificação. 

O programa terá duração de 13 meses, compreendido entre os meses de dezembro de 2021 a 

dezembro de 2022, conforme calendário abaixo: 

Etapa Período 

Inscrições 10dezembro21 a 31março22 

Qualificação das inscrições - Banco Mentores Até 7abril22 

Integração dos Mentores e Formação Inicial 13abril22 

Matching Mentor Permanente Abril 22 e Agosto22 

Mentoria Permanente Abril22 a Dezembro22 

Mentoria Pontual Abril22 a Dezembro22 

Avaliações Parciais, Networking entre mentores e Boas-
práticas 

Agosto22 e Dezembro22 

Encerramento do Programa Dezembro22 

 

A adesão ao Mentoring Hubs Rio 2022 é voluntária e não prevê qualquer remuneração pelas 

atividades desempenhadas. Além disso, no período de duração do programa, o mentor 

participante não poderá realizar atividades remuneradas para as empresas residentes. 

https://forms.office.com/r/vwSPJB57Vu

