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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE STARTUPS 

 Ibmec Hubs Belo Horizonte 2023/01 

 
O que é o Ibmec Hubs BH 

O Ibmec Hubs é um espaço colaborativo para o fomento à projetos inovadores e desenvolvimento 

de novos negócios. A iniciativa conta com infraestrutura física e conectividade adequada para 

receber startups de Belo Horizonte e região, bem como oportunidades de networking, conexões 

com o meio acadêmico e acesso a talentos formados por uma escola de excelência voltada para 

negócios.  

O Programa Hubs Pré-Aceleração 

O Programa tem como objetivo auxiliar na geração de modelos de negócios funcionais por meio 

de aplicação de metodologias voltadas para a formação de pessoas que sejam capazes de aplicar 

o conhecimento a prática de negócios. Para isso, o foco está em startups em estágio inicial, que 

carecem de validação do problema a ser solucionado, modelagem do negócio e validação do MVP 

(mínimo produto viável).  

O Ibmec Hubs disponibilizará às startups selecionadas: 

• Espaço de coworking com infraestrutura moderna localizado na Av. Carandaí, 863 - 2º 

Andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30130-060, bem como possibilidade de 

frequentar demais unidades do Hubs em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro; 

• Mentorias individuais e coletivas com empreendedores e profissionais de mercado; 

• Palestras e workshops com professores do Ibmec; 

• Acesso aos laboratórios para testes; 

• Acesso aos talentos formados no Ibmec; 

• Participação da comunidade Tech News Ibmec, com divulgação de oportunidades, 

conteúdos e news compiladas sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação. 

Duração do Programa 

O Programa tem duração de 3 (três) meses e, nesse período, os empreendedores receberão 

capacitação e orientação empresarial de especialistas e mentores do ecossistema Ibmec.  

Ao final do programa, cada startup deverá ter avançado para um Produto Mínimo Viável -MVP 

desenvolvido e validado, e seu negócio modelado.  

Contrapartida 

O Programa de Pré-Aceleração da chamada 2023/01 é gratuito. Apesar de não haver cobrança de 

taxas mensais ou reserva de participação societária nos negócios apoiados, as startups deverão 

oferecer as seguintes contrapartidas pela participação no Programa. 

1. Indicar um de seus desafios e problemas enfrentados para os gestores do Hubs que se 

encarregarão de compartilhar com as áreas acadêmicas do Ibmec, de forma que esses 

desafios e problemas sejam objeto de estudo dos alunos da instituição.  

2. Apoiar iniciativas discentes e institucionais, por meio da oferta de estágios para os alunos 

de graduação, contratação de empresas juniores, patrocínio de eventos e atividades das 

ligas acadêmicas e equipes de competição, bem como outras atividades apresentadas pela 

Gestão do Hubs BH. 

3. Mentorar alunos no desenvolvimento de projetos acadêmicos e empreendedores. 

4. Participar de eventos e outras iniciativas do ecossistema Ibmec, oferecendo conteúdo 

como palestrante ou outro formato de transmissão. 
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5. Ampliar o networking dos demais empreendedores participantes do Hubs, facilitando 

novos contatos a partir de suas próprias conexões. 

6. Engajar com os conteúdos do Ibmec Hubs e promover a divulgação da marca Ibmec no 

ecossistema de empreendedorismo e inovação. 

Compromissos  

As startups também se comprometem: 

1. Zelar pelo espaço físico do Hubs e dos laboratórios. 

2. Não dar acesso a pessoas estranhas ao Programa e ao Ibmec sem autorização prévia. 

3. Participar das atividades periódicas de forma presencial oferecidas pelo Hubs. 

4. Frequentar o espaço de coworking de Belo Horizonte pelo menos 2x na semana para 

conexões e engajamento com as demais startups, bem como com os alunos da instituição. 

5. Disponibilizar 01 (uma) hora semanal para participar de oficinas e workshops com os 

alunos do programa de capacitação empreendedora do Ibmec. 

6. Fornecer os dados e outras informações solicitadas pela Gestão do Hubs para 

monitoramento do desempenho da startup durante o programa e depois de sua graduação 

para medição do impacto do Hubs.  

7. O atendimento às contrapartidas e aos compromissos serão mensurados e as startups 

participantes receberão pontuação pelo engajamento.  

8. A pontuação acumulada de cada startup servirá para premiações e outras ações de 

divulgação do Hubs BH. O não cumprimento das contrapartidas acarretará o 

desligamento da startup do programa. 

Vagas disponíveis  

A chamada Ibmec Hubs BH 2023/01 irá selecionar até 10 startups para o programa Incubação. 

Candidatos Elegíveis 

Poderão se candidatar projetos com ou sem CNPJ constituído, que carecem de validação do 

problema a ser solucionado, modelagem do negócio e validação do MVP.  

As inscrições para o Ibmec Hubs BH, chamada 2023/01, estão disponíveis a alunos e ex-alunos 

do Ibmec BH, assim como toda a comunidade de Belo Horizonte e região.  

Prazos 

1. O período de inscrição no processo é de 14/03/23 a 05/04/23. Para a inscrição é 

necessário: 

1.1. Candidatar-se mediante preenchimento do formulário disponível no link: 

https://bit.ly/InscricaoIbmecHubsBH2023-1 

1.2. Enviar vídeo de até 03 minutos no formato Pitch. 

2. Período de seleção: 06/04/23 a 10/04/23 

3. Início do programa: 11/04/2023 

Critérios de Seleção 

1. Serão selecionados empreendedores com ideias de negócios inovadoras e que tenham 

potencial de crescimento, preferencialmente com utilização de tecnologia. 

2. A candidatura será feita mediante preenchimento de formulário e do vídeo Pitch, que 

visam colher informações sobre o negócio proposto, bem como sobre a equipe. 

3. Poderão se candidatar somente equipes de até 4 sócios. 

4. A análise das candidaturas será realizada pelo corpo dirigente e docente do Ibmec-BH, 

bem como pelos tutores selecionados pela instituição. 

https://bit.ly/InscricaoIbmecHubsBH2023-1
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5. 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. 

Critérios de Avaliação  

• Problema: clareza na definição do problema/dor apresentada. 

• Mercado: potencial de mercado a ser atingido. 

• Diferenciação: proposta de solução ofertada, seus diferenciais frente à concorrência. 

• Time multidisciplinar: graus de complementariedade dos sócios e outros membros do 
time, bem como a experiência prévia no setor e tecnologia.  

• Compromisso com as atividades: horas disponibilizadas pelos integrantes para 
participar das atividades do Hubs de forma presencial. 

• Presença no Hubs BH: disponibilidade para utilizar o espaço de coworking regularmente 
como espaço físico de trabalho da startup. 

• Pitch: postura e qualidade da apresentação. 

As notas atribuídas a cada critério serão de 01 a 05. 

A nota final do critério será a média das notas atribuídas no item por cada avaliador. A nota final 
será a média das notas médias dos critérios.  

Alunos e ALUMNI receberão um ponto adicional nas avaliações depois do cálculo das médias 

finais das avaliações 

Resultado  

O resultado ficará será enviado por email cadastrado e disponível nas redes sociais do Hubs BH 

em até 48 horas após a avaliação da Comissão de Avaliação. 

Disposições Gerais 

Todas as informações solicitadas por parte da Gestão do Hubs aos candidatos em qualquer etapa 

do processo são de resposta obrigatória. O não envio dessas informações acarretará a eliminação 

do candidato do processo de seleção.  

Serão tratadas como confidenciais todas as informações recebidas dos candidatos e dos 

avaliadores. Na ocorrência de alteração nos prazos apresentados nesta Chamada, eles serão 

divulgados por email e nas redes sociais do Hubs BH.  

Em casos de dúvidas, entre em contato pelo email oficial: contatohubs.ibmecbh@gmail.com 

Casos omissos serão tratados pela Comissão de Avaliação.  

Belo Horizonte, 13 de março de 2023 
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