EDITAL FEBAVE/UNIBAVE 047/2016
DISPÕE
SOBRE
O
PROCESSO
DE
INSCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS
PARA
PARTICIPAÇÃO
NO
PROGRAMA
DE
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DA
FEBAVE/UNIBAVE – CONVÊNIO CDL E ACIO
(ORLEANS – SC)
O Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde – FEBAVE e
Reitor do Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE, no uso de suas atribuições
estatutárias, TORNA PÚBLICO o processo de Inscrição, Classificação e Seleção de
Empreendimentos para participação no Programa de Incubação de Base Tecnológica.
1 – DO OBJETIVO
O presente Edital tem por objetivo selecionar empreendimentos de área acadêmica,
que visam à geração, à criação e ao desenvolvimento de negócios de base
tecnológica com características inovadoras para participação no Programa de
Incubação de Base Tecnológica.
2 - DA MODALIDADE
A modalidade é de incubação:
2.1 - A incubação tem por objetivo apoiar empreendedores com ideias voltadas a
produtos ou a processos inovadores que ainda não detenham condições suficientes
para o início imediato do empreendimento, ou seja, empresa formalizada
juridicamente; plano de negócios formalizado e consistente; produto ou serviço pronto
para ser oferecido ao mercado (ou pelo menos um protótipo). Será disponibilizado aos
empreendedores espaço físico adequado, podendo este ser exclusivo ou comunitário,
utilizando todos os serviços da Incubadora de Base Tecnológica para término da
definição do empreendimento, comprovação da viabilidade técnica, elaboração do
protótipo/processo e projeção do capital necessário para o efetivo início do negócio.
Destina-se a empreendedores que possuam uma ideia e acreditam na sua
viabilidade, mas necessitam de um período de até 12 (doze meses), podendo ser
prorrogado por Termo Aditivo.
3 - DOS CANDIDATOS
3.1 - Poderão participar acadêmicos de forma individual ou em grupos de até 05
(cinco) pessoas com pelo menos um integrante como acadêmico, professor e/ou
egressos do UNIBAVE, sendo disponibilizado apenas um box para cada proposta
selecionada.
4 – DA PROPOSTA
A proposta poderá ter como objetivo o desenvolvimento de um produto ou serviço.
5 – DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
Os requisitos e condições são:
5.1 Ter disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades em que se
propõe a implantar ou implementar a incubadora do UNIBAVE em espaço por ela
definida.
5.2 Cumprir com as etapas de qualificação necessárias para o desenvolvimento do
seu produto/serviço.
5.3 Respeitar os horários dos cursos e consultorias definidos para o desenvolvimento
das etapas de incubação.

5.4 Estar em dia com suas obrigações legais, cíveis e tributárias para com o/a
Unibave/Febave, ao Poder público Municipal, Estadual e Federal.
5.5 Cumprir o Estatuto da FEBAVE, o Regimento do UNIBAVE, o Regimento Interno
da incubadora, o Contrato e demais normas aplicáveis ao caso.
6 - DAS INSCRIÇÕES
6.1 - As inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, nos
seguintes horários: das 13h30min às 17h30min e das 18h30min às 22h30min, entre
os dias 12/12/2016 e 15/03/2017.
6.2 – Para a realização da inscrição, o candidato deverá entregar:
a) Formulário Preenchido de Inscrição (Anexado);
b) Cópia de RG de cada membro da proposta;
c) Cópia do CPF de cada membro da proposta;
d) Certidão de Regularidade de Débitos (Receita Federal, Secretaria da Fazenda
Estadual e Municipal);
e) Certidão de Antecedentes cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal;
6.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
6.4 O proponente é responsável pela legitimidade e fidelidade das informações
repassadas à Incubadora de Base Tecnológica da FEBAVE/UNIBAVE;
6.5 Os proponentes devem fornecer o máximo de informações sobre cada item do
formulário de inscrição (ANEXO I), podendo incorporar outros aspectos relevantes de
suas propostas para melhor avaliação.
6.6 A proposta deverá ser entregue em 02 (duas) vias acondicionadas em envelope
lacrado e identificado, endereçada para Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão.
7 - DAS ÁREAS PREFERENCIAIS A PRÉ-INCUBAÇÃO
Terão preferência à incubação os empreendimentos voltados à inovação e ao
desenvolvimento de novas tecnologias, nas diversas áreas do conhecimento,
preferencialmente as identificadas com os cursos de graduação ministrados no
UNIBAVE.
8 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 As propostas serão julgadas pelo UNIBAVE e parceiros, por intermédio de
Comissão nomeada especialmente para esta finalidade, a ser formada por membros
da incubadora, especialistas nas áreas afins, por meio do seguinte critério:
8.2 – ETAPA ÚNICA: pela ordem decrescente do resultado da pontuação obtida das
notas conforme tabela do item 8.3.
8.3 Os critérios numéricos utilizados na avaliação seguem o estabelecido no quadro
abaixo:
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
I – Viabilidade técnica e econômica
1. Descrição de tecnologias de desenvolvimento do produto a
1 a 10
serem utilizadas
2. Viabilidade econômica do projeto, considerando o investimento
1 a 10
previsto e o tempo do seu retorno
3. Fontes de recursos para o período de desenvolvimento do
1 a 10
projeto
II – Qualificação dos proponentes
1. Nível de qualificação do pessoal responsável pela área de
tecnologia
1 a 10
2. Quantidade de acadêmicos, professores e egressos envolvidos
1 a 10

a) As propostas serão analisadas pela comissão formada por 03 (três) membros,
indicados pela Reitoria.
8.3.1 - Cada membro da banca examinadora atribuirá pontuação aos critérios
avaliativos.
8.4 – O classificado será aquele que obtiver a maior pontuação.
8.5 – Havendo empate, serão selecionadas as propostas que obtiver maior pontuação
no critério “I” do item 8.3.
Os melhores pontuados serão selecionados para a incubação conforme
disponibilidade de vagas.
9 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do processo de seleção serão divulgados na página do UNIBAVE no
WWW.UNIBAVE.NET e por e-mail aos participantes, de acordo com o prazo
estabelecido neste Edital.
10- DO CRONOGRAMA
Atividade
Inscrições e entrega de propostas
Pré-seleção das propostas
Divulgação do resultado

Data/Período
12/12/2016 a 15/03/2017
16/03/2017 a 31/03/2017
03/04/2017

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como
confidenciais pela comissão de avaliação.
11.2 A critério da comissão de avaliação, poderão ser selecionados candidatos cuja
admissão fique condicionada ao cumprimento de alguma exigência, ou ao surgimento
de uma nova vaga.
11.3 O prazo estabelecido para os selecionados iniciarem o vínculo com a incubadora
será de 30 (trinta) dias, contados da aprovação da proposta e expedição da portaria
de aprovação.
11.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, Pós-Graduação e Extensão da
UNIBAVE.
11.5 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital
poderão
ser
obtidos
encaminhando
mensagem
para
o
endereço:
projetos@unibave.net.
11.6 – Os candidatos, ao se inscreverem, submetem-se a este Edital, aos atos
jurídicos da FEBAVE e UNIBAVE, do Regulamento da Incubadora, declarando fiel
obediência, sob pena de aplicação das sanções previstas nos instrumentos.
11.7 - Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Orleans, SC 12 de Dezembro de 2016.
Elcio Willemann
Reitor do UNIBAVE
Presidente da FEBAVE

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1 Nome do Projeto:
2 Nome da Empresa com vinculo e/ou parceiros no Negócio (caso tenha)
3 Identificação dos Proponentes
Nome:
Endereço:
Cidade:
E-mail:
CPF:

Telefone:
Curso:

Papel a ser desempenhado:

Nome:
Endereço:
Cidade:
E-mail:
CPF:

Telefone:
Curso:

Papel a ser desempenhado:

Nome:
Endereço:
Cidade:
E-mail:
CPF:

Telefone:
Curso:

Papel a ser desempenhado:
4 Descrição da Proposta
Descreva aqui o tipo de produto/serviço/processo a ser desenvolvido e qual o estágio
de seu desenvolvimento.

5 Detalhamento do Etapas de Desenvolvimento
Descreva resumidamente as etapas de desenvolvimento necessárias para a
implantação de seu produto/serviço/processo, apontando características técnicas
inerentes a este processo.

6 Diferencial Inovador e Tecnológico
Descreva aqui as características que demonstram o diferencial do seu
produto/serviço/processo.

7 Provável demanda
Descreva aqui qual a provável demanda a ser atingida pelo seu produto/serviço.

8 Observações
Descreva aqui, se necessário, informações complementares

09 Principais Fornecedores (Opcional)
Itens a serem adquiridos
Fornecedores

Localização

10 Pessoas envolvidas
Relacione e descreva a função das pessoas envolvidas.

11 Projeção de Infraestrutura
Descreva brevemente a estimativa de infraestrutura necessária (espaço físico,
máquinas e equipamentos, móveis e utensílios)

12 Projeção de Capital de Giro
Descreva brevemente a estimativa de recursos necessários para a finalização do
protótipo ou iniciação do negócio, bem como a prospecção de captação de recursos.

13 Cronograma do Projeto
Descreva até quando serão executados as etapas.

Estudos do negócio:
Pesquisa de mercado:
Período para elaboração do produto/serviço/processo:
Finalização e teste do produto/serviço/processo:
Formalização da Empresa e Comercialização:

14. ASSINATURAS
Os abaixo-assinados concordam e comprometem-se a cumprir os termos
especificados neste Edital, bem como com o parecer da Comissão de Avaliação
acerca da proposta apresentada e declaram verdadeiras as informações
apresentadas.
Proponente 1 Ass.: _______________________________________________
Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________

Proponente 2 Ass.: _______________________________________________
Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________

Proponente 3 Ass.: _______________________________________________
Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________

Proponente 4 Ass.: _______________________________________________
Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________

Proponente 5 Ass.: _______________________________________________
Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________

ANEXO II
REGULAMENTO DA INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA

Dispõe sobre o Regulamento da Incubadora de
Base Tecnológica do Centro Universitário Barriga
Verde - UNIBAVE e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, FUNDAMENTAÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1º O presente regulamento objetiva normatizar o funcionamento da Incubadora de
Base Tecnológica do Centro Universitário Barriga Verde - UNIBAVE, mantido pela
Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE.
Art. 2º A Incubadora de Base Tecnológica do UNIBAVE tem como finalidade estimular
as iniciativas empreendedoras dos acadêmicos, egressos e professores da Instituição,
por meio do apoio a projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento que objetivam resultar
em produtos e/ou serviços com perspectivas de serem produzidos ou utilizados em
escala industrial e/ou de prestação de serviços.
Parágrafo único. Os projetos ou empreendimentos terão que estar:
I - direta e obrigatoriamente ligados a atividades classificadas como de base tecnológica;
II - relacionados aos cursos oferecidos pela UNIBAVE;
III - na fase inicial de desenvolvimento, considerada fase de incubação, em estágio
anterior à constituição jurídica formal da empresa.
Art. 3º São empreendimentos ou empresas de Base Tecnológica aquelas que possuem
características peculiares, tais como: intensiva utilização do conhecimento científico e
tecnológico como insumo de produção de bens ou serviços; possuir efetiva interação
com outras empresas similares e com entidades de ensino, pesquisa e
desenvolvimento, utilizando o apoio de recursos humanos, laboratórios e serviços
próprios, em um processo de integração empresa-escola.
Art. 4º São objetivos da Incubadora:
I - difundir a cultura empreendedora na comunidade acadêmica;
II - oferecer oportunidade aos acadêmicos de transformar suas ideias em produtos,
processos e serviços baseados em tecnologias inovadoras, pelo acesso a uma
infraestrutura
de
apoio empresarial;
III - fortalecer iniciativas, sobretudo nas suas fases mais embrionárias, enfatizando a
formação do empreendedor, o amadurecimento de seu projeto e a estruturação do
negócio;
IV - possibilitar aos empreendedores o uso de serviços, da infraestrutura e de espaço
físico, sob obrigações e
condições
estabelecidas;
V - facilitar o acesso às inovações tecnológicas e gerenciais.

CAPÍTULO II

DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Art. 5º A Incubadora de Base Tecnológica do UNIBAVE colocará à disposição dos
empreendedores incubados os seguintes benefícios:
I – direito de utilização das instalações físicas da Incubadora, compreendendo:
a) ceder pelo prazo de 12 meses de incubação em comodato, sala com metragem
não superior a 04,5m² e mobiliário.
b) utilização da infraestrutura, equipamentos, softwares do campus Unibave no contra
turno dos cursos técnicos, graduação e pós-graduação, sendo proibida a retirada dos
citados do espaço original.
II – disponibilizar de forma compartilhada com os demais incubadores, dos serviços
abaixo relacionados:
a) cursos, seminários e palestras nas áreas técnicas, administrativas e mercadológicas,
ministrados por
profissionais convidados;
b) orientação para participação em feiras, rodada de negócios, missões, comerciais e
atividades
afins;
c) cadastro em instituições parceiras do movimento de incubadoras de empresas de
base tecnológica;
d) inserção das propostas em editais, linhas de financiamento e cadastramento
em órgãos governamentais;
e) assessoria em publicidade e marketing;
f) orientação para o enquadramento do produto em legislações específicas;
g) consultorias nas áreas jurídica, financeira, mercadológica, administrativa e afins;
h) outros serviços julgados necessários, quando solicitados pelas empresas, para
serem disponibilizados deverão ser previamente aprovados pela UNIBAVE/FEBAVE.
III - serviços básicos e áreas utilizadas e mantidas de forma compartilhada com os
diversos setores do UNIBAVE, entre eles:
a) serviços de limpeza, segurança e manutenção;
b) serviços de telefonia e acesso à internet, sem excessos;
c) endereço postal, fax e eletricidade; sem excessos
d) uso de ambientes e serviços comuns, tais como: biblioteca, sanitários, lanchonete e
salas para reunião.
Parágrafo único. Os gestores da Incubadora têm como missão permanente ampliar
as opções de serviços postos à disposição dos empreendedores, refletindo seus
interesses e suas necessidades coletivas.
Art. 6º Os benefícios específicos concedidos a cada empreendimento, bem como
aqueles utilizados de forma compartilhada pelos incubados, estarão detalhadamente
relacionados em contrato firmado entre a equipe do projeto e a Incubadora.
Art. 7º O prazo máximo de incubação de cada projeto será de até 12 (doze meses),
contados a partir da assinatura do contrato, sendo que após aquele período poderá o
incubado solicitar prorrogação junto a instituição ou deixar incubadora, independente do
estágio do empreendimento.
§ 1º O empreendedor poderá desistir da incubação antes do prazo final estipulado, desde
que cumpra as exigências previstas no contrato e do presente Regulamento.
§ 2º A Incubadora poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, bastando para tanto,

comunicação oficial por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem
direito a indenização.
§ 3º Todas as alterações contratuais deverão ser encaminhadas pela Coordenação
da Incubadora à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e formalizadas
por meio de termos aditivos.
Art. 8º Poderão inscrever-se como empreendedores e usufruir dos benefícios da
Incubadora, equipes que tenham entre seus integrantes pelo menos:
I - um aluno de graduação ou de pós-graduação do UNIBAVE, ou;
II – um docente do UNIBAVE, ou;
III - um profissional egresso dos cursos do UNIBAVE e que tenha concluído seu curso
há menos de 18 meses.
CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DA INCUBADORA E DAS OBRIGAÇÕES DOS INCUBADOS
Art. 9º As atividades da Incubadora de Base Tecnológica do UNIBAVE serão vinculadas
à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
Parágrafo único. A Incubadora terá um Coordenador que será indicado e nomeado
pelo Reitor.
Art. 10 São obrigações do Coordenador da Incubadora:
I – administrar o processo de seleção de projetos;
II – acompanhar o desenvolvimento dos projetos incubados;
III - captar recursos e patrocínios para os projetos e para a Incubadora;
IV - identificar e sensibilizar profissionais, empresários, executivos ou professores para
atuar como tutores e/ou apoiadores dos projetos
incubados;
V - efetuar a divulgação da Incubadora com a comunidade interna e externa do
UNIBAVE;
VI - viabilizar a participação em palestras, seminários, cursos e outros eventos que
permitam qualificar as
equipes
dos projetos
incubados;
VII - prospectar e identificar oportunidades de projetos para serem oferecidas pela
Incubadora através de editais
específicos para chamada e seleção;
VIII - fornecer informações sobre o andamento dos trabalhos e projetos incubados,
quando solicitadas;
IX - outras atividades e ações, quando determinadas pelo UNIBAVE;
X – representar a Incubadora, quando assim for designado;
XI - prestar contas de sua gestão a frente da Incubadora à Pró-Reitoria de PósGraduação, Pesquisa e
Extensão;
XII - cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e os contratos firmados com os
incubados.
Art. 11 São obrigações dos empreendedores incubados:
I - cumprir o presente Regulamento e o contrato firmado com a Incubadora;
II - instalar-se na área determinada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato;
III - desenvolver o projeto de acordo com o plano apresentado no processo de seleção
e submeter previamente à aprovação pela Coordenação eventuais alterações;

IV - apresentar semestralmente, ou quando solicitado pela Coordenação, relatório de
atividades
do
projeto;
V - realizar apresentações públicas do projeto quando convocado pela Coordenação;
VI - auxiliar na identificação de profissionais, empresários, executivos ou professores,
para atuar como tutores e/ou apoiadores dos projetos incubados;
VII - efetuar a divulgação da Incubadora junto à comunidade interna e externa ao
UNIBAVE;
VIII - divulgar o nome da Incubadora/UNIBAVE em apresentações do projeto;
IX - não desenvolver atividades insalubres, poluentes, perigosas ou em desacordo com
o plano submetido ao processo de seleção ou, ainda, que coloquem em risco as
instalações da
Incubadora ou
dos demais
incubados;
X - colaborar com a segurança e a ordem nas instalações da Incubadora e nas
demais instalações do
UNIBAVE;
XI - comunicar, por escrito, à Coordenação quaisquer desligamentos ou mudanças na
equipe envolvida
no
projeto;
XII - participar de reuniões e eventos quando convocados pela Coordenação;
XIII - contribuir para a difusão da cultura empreendedora no UNIBAVE e na
comunidade externa.
Art. 12 A seleção dos projetos para incubação dar-se-á mediante aprovação em
processo seletivo, cujas regras, condições e critérios de julgamento estarão contidos
em edital de chamada específica.
Parágrafo único. O UNIBAVE por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão publicará preferencialmente de forma semestral, um edital de
chamada de projetos, desde que exista disponibilidade para abrigar novas
propostas de empreendimentos.
Art. 13 Ocorrendo seu desligamento, o incubado entregará à Incubadora, em
perfeitas condições, as instalações e os equipamentos cujo uso lhe tenha sido
permitido.
Art. 14 As benfeitorias, alterações ou reformas dos espaços ocupados pelos
incubados somente poderão ser executadas mediante autorização do
UNIBAVE/FEBAVE.
Parágrafo único. As benfeitorias, alterações ou reformas dos espaços ocupados
pelos incubados somente poderão ser autorizadas pela Entidade Mantenedora do
UNIBAVE, de conformidade
com o seu Estatuto.
Art. 15 Os projetos incubados que cumprirem todo o período de incubação, previsto no
Artigo 7º deste Regulamento serão denominados de graduados.
CAPÍTULO IV
DO SIGILO E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Art. 16 Para preservar o sigilo das atividades em execução na Incubadora, a
circulação de pessoas em suas dependências dependerá de prévio credenciamento e
restringir-se-á às partes que forem designadas.

Art. 17 Cada contrato de incubação deverá prever cláusula de sigilo e de
confidencialidade durante a fase contratual e pós-contratual, em razão da
particularidade dos projetos a serem desenvolvidos.
Art. 18 As questões referentes à propriedade intelectual dos produtos e serviços
deverão ser firmadas por meio de termo de compromisso entre as partes de comum
acordo.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 19 A análise final das propostas de incubação será efetuada pela Reitoria do Centro
Universitário Barriga Verde – UNIBAVE.
Art. 20 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Reitoria.

Orleans, 12 de dezembro de 2016.

Elcio Willemann
Reitor do UNIBAVE
Presidente da FEBAVE

