
                                                                                                                                                                            
1ª EDIÇÃO PROGRAMA DE MENTORING IBMEC SP 

 

Edital de Inscrição – Mentee 
 

1 - O PROGRAMA 
 

O Programa de Mentoring do Ibmec é um processo no qual o aluno será orientado quanto ao seu desenvolvimento de carreira 
por um profissional mais experiente (Mentor) que compartilhará seus conhecimentos e suas vivências em sua área de atuação.  
Através dele, nossos alunos (Mentees) passarão por sessões de orientação e discussão acerca do desenvolvimento sua carreira, 
contando ainda com a supervisão da equipe do Ibmec Carreiras. 
 
2 - OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
1 - Promover o relacionamento dos alunos com profissionais experientes, possibilitando um maior desenvolvimento profissional por 
parte dos alunos; 
2 - Assessorar o aluno quanto à atuação profissional visando possibilitar um melhor desenvolvimento da sua carreira; 
3 - Identificar e orientar o aluno quanto a hábitos e posturas que possam interferir no seu desenvolvimento profissional. 
 
3 - RESPONSABILIDADES DO MENTEE 
 

 Alinhar com o mentor cronograma para realização das sessões de mentoring através de reunião pessoal, via telefone, skype 
ou outro meio de comunicação; 

 Ouvir conselhos e feedback de um modo não defensivo; 
 Planejar e organizar a agenda de cada reunião com o mentor; 
 Explorar as oportunidades levantadas pelo mentor; 
 Buscar junto ao mentor informações sobre carreira e mercado de trabalho; 
 Participar das reuniões de apresentação, bimestrais e de encerramento do programa no Ibmec; 
 Utilizar os talentos do mentor, mediante necessidades de conhecimento técnico e/ou específico, decisões de carreira, 

desenvolvimento profissional e apoio na tomada de decisão. 
 Buscar auxílio no Ibmec Carreiras diante de dificuldades no processo de mentoria; 
 Comunicar através de instrumento próprio ao Ibmec Carreiras sobre o andamento dos trabalhos, bem como sobre eventuais 

problemas. 
 
4 - RELAÇÃO MENTOR E MENTEE 
 

A relação a estabelecer será variável e dependerá de cada dupla, podendo se dar através de reunião pessoal, via telefone, 
skype ou outros meios de comunicação. Também deverão ser realizados encontros com a presença dos profissionais do Carreiras na 
sede do Ibmec: 

 Treinamento Mentees 
 Apresentação dos Mentores e Mentees 
 Reuniões Bimestrais (Ou quando se fizer necessário) 
 Reunião de Finalização do Projeto 

 
5 - BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PARA O MENTEE 
 

 Aperfeiçoar competências técnicas e comportamentais; 
 Aumentar a preparação e maturidade para as vivências profissionais; 
 Aproveitar os conhecimentos do mentor sobre formação, funções específicas, carreira, cultura empresarial, setores, etc.; 
 Conhecer o percurso de carreira do mentor, seus erros e acertos; 
 Aumentar seu networking. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            
 
6 – FORMAÇÃO DAS DUPLAS E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 
 

As duplas de mentoring serão formadas mediante processo seletivo realizado pelo Ibmec Carreiras. Estas deverão se reunir 
em local e data acordados entre os participantes, na faculdade Ibmec em salas previamente agendadas ou no local mais adequado 
para a dupla. 
 
Mentores - Alunos e Ex-Alunos da Pós-Graduação:  

Alunos e Ex-Alunos da Pós-Graduação do Ibmec. 

Mentees – Alunas da Graduação e ou alunos de Pós-Graduação:  
Alunos dos cursos de graduação e Pós-Graduação conforme item 8. 

 
7 – DURAÇÃO 
 
Outubro/2020 a Abril/2021 (06 meses) 
 
8-  PRÉ-REQUISITOS - SELEÇÃO MENTEE 
 

8.1 – Aluno regularmente matriculado no Ibmec SP cursando à partir do 5º semestre, em qualquer dos cursos de graduação, ou 
recém-matriculado no cursos de pós-graduação, com no máximo até dois de formado na graduação. 
8.2 – Experiência no mercado de trabalho, (estágio ou emprego), de pelos menos 6 meses e clareza quanto aos seus anseios 
profissionais. 
8.3 – Interesse e disponibilidade de tempo para participar dos encontros previamente programados com o Mentor, além do 
acompanhamento com o Departamento de Carreiras. 

8.4 – Aprovação no processo seletivo do Ibmec Carreiras. 
 

9 – PROCESSO SELETIVO 
 

10. 1 – Inscrição: https://bit.ly/3bl70lh 
10.2 – Avaliação de Currículo 
10.2 – Entrevista – Ibmec Carreiras 

 
10 – VAGAS 
 

Serão disponibilizadas 5 vagas nesta primeira edição do Programa de Mentoring em SP. 
 
Obs.: Em virtude da pandemia do COVID, informamos que as interações ao longo desta edição poderão ocorrer de forma remota.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            
 
 
 
11 – CRONOGRAMA DO PROGRAMA 
 
 

 
OBJETIVO DATA 

Divulgação do Programa 07/09/2020 

Início das Inscrições Mentores e Mentees 07/09/2020 

Término das Inscrições 14/09/2020 

Início da Seleção 15/09/2020 

Término da Seleção 30/09/2020 

Divulgação dos Selecionados 01/10/2020 

Treinamento com os Mentores 05/10/2020 

Treinamento com os Mentees 08/10/2020 

Apresentação dos Mentores e Mentees 19/10/2020 

Lançamento do Programa para Mentores e Mentees 19/10/2020 

1ª Reunião – acompanhamento Ibmec Carreiras  16 a 30/11/2020 

2ª Reunião – acompanhamento Ibmec Carreiras 15 a 21/02/2021 

3ª Reunião – acompanhamento Ibmec Carreiras 21 a 28/03/2021 

Reunião de Finalização do Projeto 29/04/2021 

Avaliação Final do Projeto – Mentores e Mentees 29/04/2021 
  


