


Seu projeto desenvolvido, apresentado e 
analisado por empresários, em uma 
experiência imersiva e orientada por 
professores do IDP!

Aprendizado e experiência 
prática de mercado 

Trabalho em equipe para 
resolução de problemas 
objetivos 

Conexão com empresas e 
seus desafios reais



A BioTIC S.A. é uma subsidiária integral da Terracap, 
criada para a implantação do Parque Tecnológico de 
Brasília - BIOTIC, com o objetivo de cuidar da gestão, 
controle e estruturação do empreendimento.

A viabilização do negócio envolve desde operações 
financeiras e imobiliárias de ocupação do espaço à 
realização de prospecção de novos negócios que sejam 
condizentes com a finalidade do desenvolvimento 
sustentável do Distrito Federal. 

Após a consolidação do Parque Tecnológico, o objetivo é 
abrir o capital da subsidiária e transferir o seu controle 
para a iniciativa privada



Espaço para 
794 empresas

Geração de 7,6 mil 
empregos diretos

Área de 958,8 mil 
metros quadrados



Seu desafio passará por:

● Pesquisa
● Planejamento
● Protótipo
● Apresentação 

Desenvolver um projeto para um prédio 
de habitação estudantil na cidade 
inteligente que será construída no 
Complexo Biotic.



Estudo preliminar 
de projeto Conceito Imagens em 3D 

do projeto

Entrega de 
planta de cada 

andar

Entrega de planta 
das áreas comuns

Entrega de planta 
específica dos 

espaços principais



Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

SELEÇÃO1
Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

DISCOVERY2
Criação de solução e 
planejamento da 
proposta, desenvolvidos 
em parceria pelos alunos 
e professores

DESENVOLVIMENTO3

Apresentação e 
avaliação de propostas 
em evento de 
conclusão

ENTREGA4
Premiação dos 
melhores grupos e dos 
alunos de destaque

SPRINT AWARDS5



A partir de 
03 de abril

10 semanas

Das 14h às 18h 
de segunda, quarta e sexta

No IDP Asa Norte

Bolsa de 
R$1.500

Premiação variável até 
R$1500, de acordo com a 

avaliação da empresa

Premiação coletiva 
para 3 equipes e 3 
alunos destaque 


