
EDITAL DA PRÉ INCUBADORA N° 01/2011

A INOVAPOLI, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Escola Politécnica da 

UFBA vinculada  à  Universidade  Federal  da  Bahia  –  UFBA,  torna  público  que  estão 

abertas  as  inscrições  para  o  processo  de  seleção  para  Pré  Incubação  de  novos 

empreendimentos e projetos de base tecnológica, convidando todos os interessados a 

apresentarem suas propostas de acordo com as condições estipuladas neste Edital.

No programa,  os empreendedores  recebem apoio  para  desenvolvimento do  Plano de 

Negócio.

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS

● Promover  as  ideias  empreendedoras  que  surjam  entre  os  empreendedores, 

auxiliando-os a amadurecer seus projetos;

● Aumentar e qualificar a demanda de projetos inovadores para Inovapoli;

● Contribuir para o desenvolvimento social e tecnológico do país através da criação 

de novas e inovadoras empresas de base tecnológica.

2. A PRÉ INCUBADORA OFERECE AOS PARTICIPANTES

● Desenvolvimento e aprimoramento das características empreendedoras;

● Assessoria para desenvolvimento da Estratégia e do Plano de Negócio; 

● Prospecção tecnológica;

● Assessoria para registro de patente;

● Assessoria Financeira;

● Assessoria em Marketing.

Além disto, a Pré Incubadora oferecerá aos empreendedores um espaço físico para uso 

compartilhado, tais como: sala de reunião, showroom, sala de treinamento e uma infra-
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estrutura  de  apoio  com  um  espaço  para  as  empresas  com  telefone,  computadores, 

móveis e acesso a internet.

3. SOBRE O EDITAL

3.1 Elegibilidade

São  elegíveis  projetos  que  visem  o  desenvolvimento  tecnológico  de  produtos  e/ou 

serviços prioritariamente nas seguintes áreas do conhecimento:

 Nanotecnologia, semicondutores, tecnologias da informação e comunicação;

 Biocombustíveis, energias e meio ambiente;
 

 Engenharias de produtos, processos, serviços e novos materiais.

3.2 Condição de Participação

 Poderão  participar  da  seleção  profissionais  e/ou  alunos  de  graduação,  pós 

graduação  e  mestrado  que  apresentem  um  projeto  de  desenvolvimento  de 

produtos e processos inovadores e de base tecnológica. 

3.2.1 Obrigações

 Cumprimento de carga horária de 120 horas durante os 6 (seis) meses da pré 

incubação para cada sócio, de acordo com cronograma disponível para download 

no portal da Inovapoli (www.inovapoli.ufba.br).

 A pré incubada pagará mensalmente durante o período de sua pré incubação uma 
taxa correspondente a R$ 30,00 (trinta reais) por sócio.

3.3 Processo de Seleção

1ª Etapa: Preenchimento da ficha de inscrição  disponível para download  no portal da 

Inovapoli (www.inovapoli.ufba.br).
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2ª Etapa: Entrevista individual com a equipe da Inovapoli.

OBS.: A entrevista será apenas para os selecionados na 1ª etapa

3.3.1 Critério de Seleção

As  propostas  serão  julgadas  pela  Comissão  de  Seleção  designada  pela 

INOVAPOLI, com base nos seguintes critérios:

 Viabilidade econômico/financeira do empreendimento;

 Capacidade gerencial e técnica dos proponentes;

 Viabilidade  técnica,  conteúdo  tecnológico  e  grau  de  inovação  dos  produtos  ou 
serviços a serem ofertados, assim como o seu impacto modernizador na economia;

 Adequação e atendimento aos objetivos da Incubadora.

3.4 Número de Vagas

Estão sendo oferecidos 05 (cinco) vagas para empreendimentos de base tecnológica.

Cada projeto terá no máximo 03 (três) sócios.

3.5  Inscrições do projeto

● Data de inscrição: 24 de janeiro de 2011 a 19 de fevereiro de 2011.

● Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais) (por projeto).

● O formulário de inscrições estará disponível para download no portal da Inovapoli 

(www.inovapoli.ufba.br).

● O pagamento deverá ser  feito  no Núcleo de Serviços Tecnológicos (NST) – 8º 

andar da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

● O  Formulário e  Projeto deverão estar em um envelope lacrado, identificando o 

Edital a que se destina (Edital INOVAPOLI 01/2011 – Pré Incubação), Nome dos 

Sócios e Projeto, a ser entregues, juntamente com o  recibo de pagamento da 

taxa  de  inscrição,  unicamente  na  sede  da  Inovapoli  –  5º  andar  da  Escola 

Politécnica da Universidade Federal da Bahia.
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3.6 Divulgação dos resultados

Os resultados do Edital serão divulgados no sítio da Inovapoli (www.inovapoli.ufba.br)

1ª Etapa – 14 de março de 2011

2ª Etapa – 21 de março de 2011

3.7 Disposições Gerais

 Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais 

pela INOVAPOLI;

 Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o presente Edital e 

com o Regulamento da INOVAPOLI;

 A critério da INOVAPOLI, poderão ser selecionados candidatos cuja admissão fique 

condicionada ao cumprimento de algumas exigências; 

 A INOVAPOLI reserva para si o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, o 

presente  Edital,  ou  adiá-lo  por  conveniência  própria,  ainda  que  depois  do 

julgamento e classificação das propostas, sem que disto resulte qualquer direito de 

reclamação e/ou indenização dos candidatos;

 Os casos omissos, duvidosos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela 

Comissão de Avaliação da INOVAPOLI;

 Edital pode ser reaberto até o preenchimento integral das vagas.

3.8 Informações Adicionais

Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre a INOVAPOLI poderão 

ser obtidos na INOVAPOLI de segunda à sexta-feira, pelo telefone (71) 3283-9474, das 

08:00 às 17:00 horas, ou pelo e-mail inovapoli@ufba.br.
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