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O que é o Hult Prize?
O Hult Prize é a maior premiação de empreendedorismo estudantil do mundo,
considerado hoje o “Prêmio Nobel dos Estudantes”, com mais de 2.500
funcionários e voluntários em todo o mundo.

Dentro de quase uma década, o movimento implantou mais de US$ 50 milhões de
dólares para o setor e mobilizou mais de um milhão de jovens, para repensar o
futuro do desenvolvimento social, com a participação mais de 150 países.



O Hult Prize é organizado pela Hult Prize Foundation,
em parceria com a Organização das Nações Unidas e a
Clinton Foundation, que contribuem com a mentoria
na formação empreendedora em desenvolvimento
social.

É mantido pela Hult International Business School, e
generosamente financiado pelo empresário sueco
Bertil Hult e sua familia.



A Universidade Federal de Juiz de Fora, pela primeira vez, participa do Hult Prize
on Campus, edição 2019, e alunos de graduação e pós-graduação, incluindo
residentes do Hospital Universitário da UFJF, devem montar uma equipe de 3 ou
4 pessoas, para montarem um projeto de startup que resolva o desafio do Hult
Prize (divulgado em setembro de 2018).

Desafios anteriores:
2015: Early Child Education
2016: Crowded Urban Space
2017: Reawakening Human Potential
2018: Harnessing the Power of Energy

Todos os desafios são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU.
Assista os vídeos das edições passadas no Youtube.





Setembro a novembro de 2018 – Hult Prize on Campus UFJF: Ocorrerão
workshops, congressos e momentos de capacitação para todos os participantes,
para auxiliá-los a montarem o melhor projeto de Startup.

Observação: O desafio do Hult Prize 2019 será lançado durante a grande final do
Hult Prize 2018, em Nova York, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill
Clinton.

A melhor equipe da UFJF estará automaticamente na Etapa Regional, que
provavelmente será na Bélgica, Austrália ou Canadá, com todas as despesas
pagas pelos patrocinadores do evento.

Calendário



Março de 2019 – Etapa Regional: Serão reunidas
todas as melhores equipes de cada Universidade
do Mundo, onde serão escolhidas as 50 melhores,
para avançarem para o Accelerator, em Londres,
com todas despesas pagas.

Calendário

Setembro de 2019 – Grande Final do Hult Prize
2019: A melhor startup será escolhida, e o prêmio
recebido diretamente pelo Bill Clinton, em Nova
York.

Junho e Julho de 2019 – Accelerator: As 50
melhores equipes passarão 2 meses no
Castelo do Hult Prize, em Londres, com todas
despesas pagas, para aperfeiçoaresm seus
projetos, com diversos momentos de
mentoria. Serão selecionados 6 projetos para
a grande final, em Nova York.



Startup Accelerator
2 meses de capacitações no Castelo do Hult Prize em Londres, com os
diretores das maiores Instituições do Mundo, para finalizar o processo de
criação das Startups







Instruções para as equipes
1º Passo) Monte um time de 3 a 4 estudantes da UFJF – Campus Juiz de Fora,
com vontade de mudar o mundo através do desenvolvimento social,
preferencialmente de cursos diferentes do seu.

Sugestão: Esolha um professor para ser o padrinho da equipe. 

2º passo) Estude o Hult Prize e as edições passadas, tire dúvidas com os
organizadores e o Campus Director, converse com pessoas que já participaram
do Hult Prize.

3º passo) Enquanto o desafio não é divulgado (setembro de 2018), se capacite
através de materiais ou programas de desenvolvimento de Startups (fornecidos
pelo Sebrae Minas Gerais, CRITT UFJF, Endeavor, Brasil Júnior, FEJEMG, Liga das
Empresas Juniores de Juiz de Fora). Além disso, a equipe organizadora do Hult
Prize UFJF fornecerá por meio de seu site, página do instagram, Facebook e
Youtube, materiais de capacitação sob a forma de ebooks, vídeos e cartilhas.

4º passo) Começe a montar seu projeto de Startup, baseado nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS’s) – Cada ano, 4 ODS’s são
escolhidos.





Seu projeto deve ser enviado através do site entre os dias 1 de outubro até dia
16 de novembro.

Deve ser dividido em:
- Nome da Startup e Slogan, que definam o que vocês fazem em uma frase;
- A Startup: o “por que” da sua criação, contando o que os motivou a criar

aquela Startup, qual o grande problema que ela resolverá (coloque apenas o
problema, ainda não coloque a proposta de intervenção);
Nessa etapa, referências são importantes, que comprovem que o problema 

realmente existe.

- A proposta: mostre como sua Startup funciona e resolve o problema
apontado anteriormente (detalhe bastante cada aspecto da sua Startup e
seu funcionamento);

- A solução e o impacto: quanto custará sua startup aproximadamente, como
impactará financeiramente, socialmente e humanitariamente a vida das
pessoas. Além disso, é interessante apontar como o marketing será feito;

- A viabilidade: explique como sua Startup é viável;
- Finalização: Finalize a apresentação da sua Startup brevemente.

Modelo do projeto de Startup



Após seu projeto ser cadastrado no site, ele será direcionado a um jurado,
aleatroriamente, e as equipes serão distribuídas em salas, no evento que
ocorrerá no dia 17 de novembro de 2018. Anunciaremos com antecedência
qual horário de sua apresentação.

Cada equipe terá 10 minutos em frente ao jurado, para apresentar seu projeto
de startup (apresentação de slide, com os tópicos apresentados no projeto
enviado pelo site, que estará em posse do jurado). 6 minutos para PITCH e 4
minutos para perguntas e respostas. Não é necessária a apresentação por toda a
equipe.

Em cada sala, os jurados selecionarão 2 equipes, que terá, cada uma, 10
minutos para apresentar seu projeto em frente a todos os jurados, durante a
parte da noite do evento.

Ao final, serão selecionados os 3 primeiros lugares do Hult Prize UFJF. O
primeiro lugar automaticamente se classifica para a Etapa Regional. Asu duas
seguintes equipes classificadas serão avaliadas pelos jurados internacionais, que
dirão se também participarão da Etapa Regional.

Ao final do evento, haverá um coquetel de encerramento.

A seleção – Hult Prize UFJF





WELCOME TO THE HULT PRIZE




