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Art. 3o  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as 

respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a 

constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de 

projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e 

organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a 

geração de produtos e processos inovadores. 

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as 

redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem 

como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de 

ambientes de inovação, 

inclusive incubadoras e parques tecnológicos. 

 



O que é 

uma 

Incubadora 

 ? 

 É um local especialmente criado 

para abrigar empresas ou 

projetos; 

 Oferece uma estrutura voltada 

para estimular, agilizar, ou 

favorecer a transferência de 

resultados de pesquisa para 

atividades produtivas; 

 Apoio técnico: serviços de 

recepção e secretaria, salas de 

reunião, Internet , telefone; 

 Apoio gerencial: uma gama de 

serviços que propiciam excelentes 

oportunidades de negócios e 

parcerias, para que se desenvolva 

um projeto/ empresa. 

 Fonte do texto: http://anprotec.org.br/site/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/ 



Tipos de 

Incubadoras 

 Incubadoras de Base 

Tecnológica; 

 

 Incubadoras tradicionais; 

 

 Incubadoras mistas; 

 

 Incubadoras sociais, e 

 

 Incubadoras de 

Cooperativas. 

Fonte do texto:http://anprotec.org.br/site/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/ 



Situação atual das Incubadoras 





Apresentação 

 Incubadora da Regional 
Catalão da UFG; 

 

 Base tecnológica; 

 

 Tem como objetivo apoiar a 
criação, o desenvolvimento e 
a consolidação de 
empreendimentos inovadores 
nas áreas de competência da 
UFG.  

 

 Tem como missão estimular o 
crescimento econômico, o 
desenvolvimento cientifico-
tecnológico, por meio de 
serviços que contribuem para 
o sucesso dos 
empreendimentos e do 
desenvolvimento econômico-
social sustentável, auxiliando 
a interação entre a 
Universidade Federal de Goiás 
e o setor empresarial. 

 

 



Modalidades 

de 

Incubação 

 I - Pré-Incubação 

 

 II - Incubação: 

 

• a) Empresa Residente 

 

• b) Empresa Não 

Residente 

 

o III - Pós-Incubação 

Fonte do texto:http://anprotec.org.br/site/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/ 



Quem  

pode 

participar? 

 Estudantes 

 

 

 

 Cientistas 

 

 

 Empreendedores 

 

 

 Empresas  

Fonte do texto:http://anprotec.org.br/site/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/ 



Como 

participar? 

Fonte do texto:http://anprotec.org.br/site/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/ 



Equipe 



Contribuições 

 Desenvolvimento de novos produtos  serviços; 

 

 Geração de emprego e renda; 

 

 Criação de novos negócios de alta 
qualidade; 

 

 Dinamização da economia local; 

 

 Desenvolvimento local e setorial. 



Parceiros 



Incubadoras 

e 

Empreendedorismo 





1ª OEU 
 

 Idealizada pelas 

incubadoras: CEI 

Athenas (UFG Catalão); 

BeeTech (UFG Jataí); 

PROINE (UFG Goiânia); 

CERVE (Rio Verde); 

AldeiaAnhanguera; 

PROIN.UEG e 

UniIncubadora; 

 

 Ao todo, 2.800 

estudantes foram 

atingidos. 

 



2ª OEU 
 

 

 02 categorias: 

empreededorismo 

de negócio e 

empreendedorismo 

social 

 

 52 projetos inscritos 

 

 157 alunos inscritos 



Projeto 

Arqtech 

Categoria 

de 

Negócios 



Prato 

especial 

Categoria 

de 

Negócios 

Veggie 

Foods 



2ª OEU 

Vencendores 

Empreendedoris

mo Social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ádria Maria da Rocha Caixeta 
 

www.incubadora.catalao.ufg.br 

 

www.facebook.com/incubadora.athenas.cac 

 

Contato: (64)3441-5353 

 

Sala 105, 1º andar, Prédio da Coordenação de 

pesquisa e Pós-Graduação – Regional Catalão da UFG 
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