Business Case Competition

Condições de Participação
• Estar cursando a Graduação tradicional em qualquer especialidade e não ter mais de
25 anos.
• Preencher o formulário de inscrição.
• As inscrições são realizadas por equipes de 4 pessoas. Todos devem preencher os
requisitos necessários de admissão.
• É possível realizar inscrição individual sendo que, nesse caso, os organizadores montarão a
equipe e os integrantes deverão confirmar a participação.

Inscrição
• A inscrição será realiza somente pelo formulário de inscrição do site
www.sumare.org.br
• O período de inscrição é entre 13/10/2014 e 27/10/14.
• Qualquer dúvida, envie um email para bcc@sumare.org.br

Termos e condições
• A participação na competição tem apenas uma taxa de R$ 70,00 por participante no ato da
inscrição a ser depositada no Banco do Brasil Ag 4850-X Cc 41944-3. O comprovante deve ser
enviado por email para bcc@sumare.org.br
• Os participantes se comprometem a ter um desempenho profissional, sem praticar
nenhum ato ilícito para melhorar seu desempenho na competição. Não é permitido utilizar
outros dados (seja de que fonte for) além dos fornecidos no caso.

Business Case Competition
Inscrições
As inscrições começam em 13/10/2014 e terminam em 27/10/2014. Serão admitidas no
máximo 08 equipes por ordem de inscrição, sendo que a segunda (ou mais) equipes de uma
cidade deverão aguardar o término das inscrições para a confirmação para que todas as
cidades convidadas tenham oportunidade de participar.

Dia da competição
No dia 08/10, os participantes receberão dois casos e terão 3 horas para resolver cada um. Nas
salas de equipes estarão disponíveis notebooks para que as equipes possam montar uma
apresentação do caso em PowerPoint (ppt) de no máximo 20 slides que deverão ser salvos em
uma pasta Dropbox previamente selecionada.
Após a entrega dos arquivos, a comissão organizadora selecionará 4 finalistas que, no dia
09/10, farão uma apresentação de 15 minutos e responderão perguntas sobre o caso por mais
10 minutos.
Os arquivos serão avaliados por uma banca de professores e antigos alunos do ISE Business
School.

Avaliação
Slides e apresentações serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
• Identificação do problema e assuntos relevantes.
• Análise completa, correta e consistente.
• Relevância, solidez e recomendações.
• Qualidade das apresentações.

Cada conjunto de slides será avaliado por pelo menos por 2 revisores em função dos critérios
gerais. Cada avaliador pontuará a apresentação (escrita e oral) com critério de qualidade
global. As apresentações serão julgadas por todos os jurados presentes que formaram uma
banca com decisão de consenso por maioria simples.
As avaliações parciais e finais dos avaliadores, assim como da banca, são inapeláveis.

Resultados
Todos os participantes estarão convidados a uma sessão de encerramento no dia 09/10/2014.
Nesta sessão, discutiremos brevemente o caso para ilustrar o funcionamento do método e
Apresentaremos os resultados da competição.
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Calendário
13/10 – Abertura das inscrições
27/10 – Encerramento das inscrições
08/10 – Entrega das instruções e caso
09/10 - Apresentações de cada grupo
09/10 - Sessão de encerramento e entrega de certificados

Organização:



Centro de Estudos Universitários do Sumaré
ISE Business School.

