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Histórico 
 
O Technology and Management International Business Plan Competition foi 
idealizado inicialmente pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong 
(HKUST) e pelo Programa de Tecnologia e Gestão de Hoeft, da Universidade de 
Illinois em Urbana Champaign (UIUC). Desde 2007, este evento anual reúne 
alguns dos melhores estudantes das universidades participantes. Os alunos de 
cada universidade devem trabalhar em equipes mistas para desenvolver um 
projeto e seu plano de negócios, sempre focando uma tecnologia emergente. A 
competição proporciona aos alunos a oportunidade de construir 
relacionamentos interculturais, conhecer a cidade sede e aguçar suas habilidades 
sociais. A USP foi convidada para ingressar nessa competição em 2012, tendo 
participando nas edições em São Paulo – Brasil (2012), Hong-Kong – China 
(2013) e Bayreuth – Alemanha (2014). Em 2015 a competição foi em San 
Francisco - EUA, porém a USP não pode participar, por restrições orçamentárias 
e falta de patrocinadores. Mas, em 2016, a USP sediará o evento em São Carlos. 
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Participantes 
 
Essa competição conta com a organização e participação de 4 universidades: a 
Universidade de Bayreuth - UBT, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong 
Kong - HKUST, a Universidade de Illinois em Urbana- Champaign - UIUC e a 
Universidade de São Paulo – USP. Cada universidade envia 12 estudantes e 2 
professores que atuarão como mentores dos grupos de estudantes durante o 
período da competição . 
 
A Dinâmica da Competição 
 
O processo de seleção de alunos para a competição leva em conta não apenas as 
competências técnicas, mas também fatores como motivação e espírito de 
equipe, sem esquecer o senso de empreendedorismo e a facilidade de se 
expressar em inglês (língua oficial da competição). Por isso, esse processo é feito 
em forma de avaliação dos currículos dos candidatos, entrevistas e dinâmicas de 
grupo. Esses alunos devem estar regularmente matriculados e podem ser 
oriundos de cursos de graduação e pós-graduação de todas as unidades da USP. 
O fato deles terem experiência em gestão ou desenvolvimento de planos de 
negócio é um diferencial positivo no processo de seleção. 
A cada edição um tema é selecionado com antecedência mínima de 6 meses. A 
Universidade sede se encarrega por organizar visitas técnicas a empresas 
relacionadas ao tema, visitas culturais à cidade sede do evento e a compor uma 
banca de avaliação dos projetos que contenha integrantes do setor acadêmico, 
governamental e industrial. Cada equipe idealmente deve ter uma distribuição 
igualitária de estudantes das quatro universidades e também de gênero. Isso 
permite a criação de um ambiente verdadeiramente multidisciplinar e 
multicultural para o desenvolvimento de trabalho em equipe. 
Os alunos selecionados de todas as universidades participam de reuniões prévias 
via Skype no período de Outubro a Janeiro e preparam uma proposta inicial a ser 
apresentada no 1º dia do evento para os professores mentores. A partir dai, a 
duração total do evento é de 10 dias, durante os quais, sob a orientação dos 
professores mentores das quatro universidades, as equipes refinam a pesquisa 
de tecnologias afins ao tema e a análise de mercado para então desenvolver 
planos de negócios viáveis. Depois de muitas iterações com os mentores, os 
projetos dos grupos e seus planos de negócios são refinados, estando após 10 
dias prontos para as apresentações finais. No final da competição, a banca 
organizada pela Universidade sede ranqueia os grupos que serão premiados com 
as 4 primeiras colocações. 
 
A Competição em 2016 
 
Para o ano de 2016, como citado anteriormente, o evento ocorrerá em São Carlos 
–SP, Brasil. O período da competição será de 3 a 13 de Janeiro de 2016. O tema 
dessa edição será relacionado ao emprego de VANTS (veículos aéreos não 
tripulados), ou em inglês, drones. Por isso, estão agendadas diversas visitas 
técnicas a empresas na área de aeronáutica na região de São Carlos e ao Campus 
II da USP São Carlos . 



 
Como citado anteriormente, a delegação da USP deve ser composta por 14 
integrantes: 12 estudantes e 2 professores que atuarão como mentores. Dessa 
forma, a Tab. 1 a seguir apresenta um estimativa do orçamento necessário para 
viabilizar a participação da USP no T&MIBPC 2015 e a organização do evento. 
 
Deve-se ressaltar que a participação dos alunos da USP nas últimas edições em 
que participou foi muito elogiada, tendo sido divulgada em diversos Press 
Releases na imprensa nos países participantes da competição. Outro ponto 
interessante é que nas edições anteriores os alunos da USP receberam diversos 
prêmios relacionados à criatividade, dedicação, desenvoltura e facilidade de 
comunicação. 
 
 
 
Cronograma: 
 
Abertura das Inscrições: 15/09/2015 
Envio de Documentos: por e-mail (tandmibpc2016usp@gmail.com) até 
05/10/2015 
Divulgação dos Selecionados para Entrevistas: 09/10/2015 
Entrevistas e Dinâmica de Grupo:  Em S. Carlos: 13/10/2015 
     Em S. Paulo: 16/10/2015 
Resultado Final:   23/10/2015 
Competição: 3 a 13 de Janeiro de 2016 em S. Carlos. 
 
 
 
Relação de Documentos: 
 
Histórico Escolar Atualizado (arquivo PDF): 
Comprovante de Fluência em Inglês 
Curriculum Vitae  
Carta em Inglês explicando a motivação em participar no evento 
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