OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.
Edital Centev/UFV n°01/2017 - Seleção de Novas Empresas para o Programa de
Pré-Incubação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Descrição
O Edital Centev/UFV n°01/2017 visa selecionar projetos de negócio e novas empresas,
cujos produtos, processos ou serviços propostos sejam de base tecnológica, para
participarem do Programa de Pré-incubação da Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica CenTev/UFV (IEBT).
Os novos empreendimentos selecionados pelo Edital irão ingressar na modalidade de
pré-incubação, de acordo com o número de vagas disponibilizadas pela IEBT,
considerando que:
1. A Pré-Incubação tem duração de seis meses e é a fase destinada a modelagem e
validação do negócio, com base na interação com o mercado;
2. É necessário que a equipe comprove a dedicação ao negócio e que possui
competências técnicas, pessoais e de gestão para o desenvolvimento do negócio;
3. Para

esta

fase,

os

empreendedores

ocupam

um

espaço

de co-

working (compartilhado) da IEBT;
4. Os empreendimentos que forem bem-sucedidas nesta fase estarão aptas a se
candidatar a uma vaga no Programa de Incubação.
Data Limite
5 de fevereiro de 2017.
Elegibilidade
As

propostas

poderão

ser

apresentadas

por

pessoas

físicas

ou

jurídicas,

individualmente ou em grupo.
Poderão submeter propostas ao Programa de Pré-Incubação:
1. Alunos de graduação e de pós-graduação da UFV e de outras instituições de
ensino superior e cientificas;
2. Servidores públicos na forma da lei;
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3. Empreendedores da iniciativa privada;
4. Docentes inativos e pesquisadores inativos da UFV e de outras instituições de
ensino e pesquisa.
Benefícios
A pré-incubação compreende um custo de R$200,00 por mês por projeto de negócio
aprovado no processo seletivo.
Estão inclusos neste valor: o condomínio, luz, internet, ramal telefônico, posto de
trabalho no espaço de co-working, acesso a infraestrutura compartilhada (salas de
reunião, auditórios, cozinha, salas de treinamento e informática) e acesso aos serviços
e

benefícios

oferecidos

pelo

programa

tais

como

mentorias,

consultorias,

workshops, networking.
Nota: Os apoios oferecidos estão melhor detalhados no Item X do Edital.
Forma de Solicitação
Os interessados devem realizar a inscrição via web por meio do cadastro do projeto de
negócio no Formulário de Inscrição.
Nota: Os interessados devem acessar o item VIII do Edital para mais informações.
Contatos
E-mail: novosnegocios@centev.ufv.br;
Telefone: (31) 3899 2602/(31) 3899 3133.
Home Page
http://www.centev.ufv.br/pt-BR/noticia/incubadora-abre-processo-seletivo-paraprograma-de-pre-incubacaoFonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.
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