
EDITAL DE FLUXO CONTINUO Nº 001/2019

A INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico e Setores Tradicionais do
Campo das Vertentes torna público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de
novos empreendimentos, convocando os candidatos para apresentarem seus projetos de
empreendimento, de acordo com as condições e os prazos estipulados neste edital.

1. DO OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente edital é a seleção de Projetos Inovadores aptos a ingressarem no
Programa de Pré-incubação oferecido pela INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento
Tecnológico e Setores Tradicionais do Campo das Vertentes.

2. DAS VAGAS

2.1 Os projetos aprovados iniciarão o Programa de Pré-incubação à medida em que surgirem
vagas para a modalidade escolhida: residente ou não residente.
2.2 A aprovação terá validade de seis meses. Após esse período, o projeto será reavaliado a
fim de verificar a sua viabilidade.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São condições básicas para participar do processo de seleção:
3.1.1 Que o Projeto proponha o desenvolvimento ou geração de produtos, processos ou serviços
inovadores de base tecnológica e nítido impacto social, cultural, econômico ou ambiental.
3.1.2 Para fins deste edital, são considerados produtos, processos ou serviços inovadores, de
alto valor agregado e de base tecnológica, aqueles que, inéditos ou não, envolvam, na sua
concepção, fabricação ou aperfeiçoamento, um elevado grau de conhecimento científico-
tecnológico.
3.1.3 Que a equipe executora demonstre capacitação técnica ou experiência compatível com o
projeto proposto.
3.1.4 Que o projeto não esteja em outro programa de incubação ou já tenha participado de outro
programa semelhante.
3.1.5 Poderão participar do processo de seleção pessoas físicas ou jurídicas, doravante
denominados candidatos, cujas propostas tenham como objetivo o desenvolvimento ou geração
de produtos, processos, ou serviços inovadores, de alto valor agregado e de base tecnológica.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção de novos projetos será realizada pela analise de um Quadro de Modelo de
Negócios (Business Model Canvas) e de um Pitch.
4.2 Os classificados ingressarão no Programa de Pré-incubação, durante o qual terão a
viabilidade avaliada por meio da elaboração de um Plano de Negócios relativo ao modelo
CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos) e avaliado por uma
banca examinadora determinada pela coordenação da INDETEC.
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5. DA INSCRIÇÃO

5.1 O presente edital é de FLUXO CONTÍNUO, e entrará em vigor na data de sua divulgação,
podendo ser suspenso pelo Coordenador da INDETEC, sem aviso prévio.
5.2 O prazo para inscrição e, portanto, submissão das propostas será do dia 11 de março de 2019 até
23h59min do dia 1 de dezembro de 2019.
5.3 A INDETEC receberá a documentação necessária para a inscrição e seleção dos
projetos em sua sede, localizada à Avenida Visconde de Rio Preto s/n – Colônia do Bengo,
Campus Tancredo de Almeida Neves - CTAN, Universidade Federal de São João del Rei e uma
via digital da documentação impressa pelo o e-mail: indetec@ufsj.edu.br

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, que se encontram anexos a este
Edital e/ou no site www.ufsj.edu.br/indetec

I - Formulário de Identificação do Empreendimento - Anexo 1;
II - Formulário de Identificação dos Empreendedores - Anexo 2;
III - Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas) – Orientações
disponíveis no site da INDETEC, na seção “Editais”;
IV - Pitch - O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos, gravado em um CD em
formato de vídeo, com objetivo de despertar o interesse da outra parte (investidor ou cliente)
pelo seu negócio, assim, deve conter apenas as informações essenciais e diferenciadas.
Deve ser apresentado verbalmente e conter:

1. Qual é a oportunidade
2. O Mercado que irá atuar
3. Qual é a sua solução
4. Seus diferenciais
5. O que está buscando
6. Qual é o potencial de inovação
7.Estágio atual de desenvolvimento do produto, processo ou serviço
8. Equipe executora do empreendimento;

V – Declaração do chefe de departamento ou correlato, se o candidato for ocupante do
cargo de Docente do Magistério Federal, em regime de Dedicação Exclusiva – Anexo 3.

6.2 Os documentos mencionados deverão ser encaminhados em 01 via impressa à INDETEC em
um único envelope fechado, contendo na sua parte frontal as seguintes informações de
endereçamento:

INDETEC – Incubadora de Desenvolvimento
Tecnológico e Setores Tradicionais do Campo
das Vertentes Edital n.º 001/2019
Processo de Seleção para Pré-Incubação

mailto:indetec@ufsj.edu.br
http://www.ufsj.edu.br/indetec
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6.3 No verso do envelope devem constar:

Nome do Projeto
Nome do Candidato
Endereço completo
Telefone
E-Mail

6.4 Enviar uma via digital dos documentos dos itens I, II, III e IV do item 6.1, no mesmo dia da
entrega da documentação impressa, para o e-mail: indetec@ufsj.edu.br

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS

7.1.1 A Comissão de Avaliação avaliará a documentação enviada, emitindo as respectivas notas
em um formulário de avaliação.
7.1.2 A seleção tomará como base os seguintes itens:

I - preenchimento correto dos formulários de identificação dos Candidatos;
II - clareza e qualidade das informações do Quadro de Modelo de Negócios (Business
Model Canvas) e Pitch;
III - estágio atual de desenvolvimento do produto, processo ou serviço;
IV - viabilidade econômica do Projeto;
V - viabilidade técnica, conteúdo tecnológico e grau de inovação do produto,
processo ou serviço a ser ofertado;
VI - potencial de interação do empreendimento com as atividades de pesquisa e
desenvolvimento das instituições instaladas na região;
VII - impacto do Projeto no processo de desenvolvimento socioeconômico, ambiental
e cultural do Campo das Vertentes.

7.1.3 Os projetos receberão pontuação de 1 (um) a 10 (dez) referente a cada item. Serão
eliminados os projetos que obtiverem média geral inferior a 7 (sete).

7.1.4 Os projetos serão selecionados na ordem de maior pontuação obtida.

7.1.5 Conforme previsto no item 7.1.2, a Comissão Avaliadora avaliará a documentação enviada
com pontuação que varia de 1 a 10, conforme quadro presente no Apêndice I. A média mínima
para aprovação é de 7.

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

8.1 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no site da INDETEC, bem como serão
comunicados por e-mail.

mailto:indetec@ufsj.edu.br
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9. DA PRÉ-INCUBAÇÃO

9.1 No período de pré-incubação será efetuada a análise de viabilidade das empresas candidatas
à incubação, através da formulação de plano de negócio, contemplando todos os requisitos do
Modelo Cerne (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos).
9.2 A pré-incubada pagará à INDETEC uma taxa de mensalidade na modalidade residente no
valor de R$100,00 (cem reais) e na modalidade não residente no valor de R$ 50,00 (cem reais),
acordado em instrumento jurídico específico.

10. DA INCUBAÇÃO

10.1 Ingressarão no Programa de Incubação os empreendimentos que se mostrarem viáveis
durante o processo de pré-incubação.
10.2 A incubada pagará à INDETEC uma taxa de mensalidade na modalidade residente no
valor de R$ 200,00 (duzentos) e na modalidade não residente no valor de R$ 150,00 (cento e
cincoenta reais), acordado em instrumento jurídico específico.

11. DOS MECANISMOS DE APOIO

11.1 Além da infraestrutura física colocada à disposição para o desenvolvimento dos projetos, a
INDETEC oferece suporte de gestão, administrativa e operacional às novas empresas e seus
empreendedores, para que os produtos e processos possam ser comercializados visando à
sustentabilidade das empresas graduadas.
11.2 As empresas incubadas poderão compartilhar os laboratórios da UFSJ, desde que o
laboratório pretendido tenha disponibilidade nos termos do Art. 4º da Lei 10.973/2004 e atenda
os demais requisitos pertinentes para funcionamento.

12. REGIMENTO E TERMO DE COMPROMISSO

12.1 O Projeto selecionado terá um prazo de 30 dias para firmar o Termo de Pré-incubação
junto à INDETEC.
12.2 O não cumprimento desse prazo implica na exclusão imediata do candidato ao ingresso na
INDETEC.
12.3 O Projeto selecionado para ingressar no Programa de Incubação deverá assinar um
Contrato de Incubação.
12.4 O Plano de Negócio do candidato, que será construído durante a pré-incubação, com todos
os cronogramas ou etapas de desenvolvimento correspondentes, fará parte integrante do
Processo de Incubação e será acompanhado pela INDETEC em relação ao seu desenvolvimento.

13. RECURSOS

13.1 Das decisões proferidas pela Comissão Avaliadora caberá recurso no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de divulgação do resultado que será enviado para o e-mail
indicado no Anexo I.
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13.2 Os recursos, que deverão ser por escrito, com fundamentação e subscritos pelo
proponente, serão endereçados a Comissão Avaliadora, que poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
13.3 O recorrente deverá apresentar no horário de 08h às 11h30 e de 14h às 16h, na INDETEC,
localizada no Campus Tancredo de Almeida Neves - CTAN, o recurso a que se refere o item
13.2 deste edital, em 2 (duas) vias impressas, de igual teor e forma.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Todas as informações recebidas dos candidatos proponentes serão tratadas como
confidenciais.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação.
14.3 A Coordenação da INDETEC reserva-se o direito de anular o processo de seleção
previsto neste Edital, caso decida por sua inviabilidade, sem que de tais atos resultem quaisquer
direitos de reclamação ou indenização dos candidatos.

São João del Rei, 11 de março de 2019.

Prof. Dr. Dárlinton Barbosa Feres Carvalho
Coordenador da INDETEC
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Apêndice I

Nota Definição

1
Péssimo Não corresponde ao desejado; Está aquém do esperado para o critério em

avaliação.2
3

4
Ruim Corresponde em partes ao esperado, porém não se encontra na média.

5

6
Regular Cumpre o critério, não está aquém nem além de expectativas.

7

8
Bom Não está totalmente satisfatório porém encontra-se além do esperado para

o mínimo de aprovação; Possui ressalvas.9

10 Ótimo Cumpre com o critério com excelência; não possui ressalvas ou pontos
negativos.


