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Formulário de Inscrição: Prêmio Empreendedorismo
Inovador (Melhor Empresa Graduada)
O Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás (CEI-UFG) realiza a 
primeira edição do “Prêmio Empreendedorismo Inovador” que tem como objetivo reconhecer o 
empreendimento que tenha se destacado como Melhor Empresa Graduada pelo CEI. 

Para concorrer ao Prêmio os candidatos deverão responder a este formulário até o dia 15 de agosto de 
2018.

Ressalta-se que as respostas a este formulário devem considerar estritamente os dados da empresa nos 
últimos 2 anos, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, exceto 
no que se refere às distinções ou premiações recebidas de entidades externas à UFG que deverão ser 
computadas desde a criação da empresa. 

O Regulamento do Prêmio está disponível na íntegra em https://cei.ufg.br/.

*Obrigatório

Identificação da Empresa

1. Razão Social: *

2. Nome Fantasia: *

3. CNPJ: *

4. Área(s)/Setor(es) de atuação: *

5. Nome do Representante Legal: *

6. Contato do Representante Legal: *

7. Nome(s) do(s) sócio(s): *
 

 

 

 

 

Evolução da Carteira de Clientes

8. Evolução da carteira de clientes no mercado nos últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017): *
Marcar apenas uma oval.

 0 a 10 clientes

 10 a 30 clientes

 30 a 50 clientes

 50 a 100 clientes

 acima de 100 clientes

Evolução do Faturamento

https://www.google.com/url?q=https://cei.ufg.br/&sa=D&ust=1533760326329000&usg=AFQjCNGucx38_ukY8h68BnVrmA74OcLROg
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9. Faturamento total da empresa nos últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017): *
Marcar apenas uma oval.

 R$ 0,00 a R$ 10.000,00

 R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00

 R$ 100.000,00 a 500.000,00

 R$ 500.000,00 a 1.000.000,00

 acima de R$ 1.000.000,00

Caráter Inovador

10. Informe as atividades inovadoras (criação de novos produtos/serviços e/ou melhoria dos
produtos/serviços) da empresa nos últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017): *
 

 

 

 

 

Geração de postos de trabalho

11. Número total de postos de trabalho diretos e indiretos (CLT, bolsista e estagiário) gerados pela
empresa nos últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017): *
Marcar apenas uma oval.

 0 a 2 postos de trabalho

 2 a 5 postos de trabalho

 5 a 7 postos de trabalho

 7 a 10 postos de trabalho

 acima de 10 postos de trabalho

Parcerias estabelecidas

12. Considerando os últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017), marque as contribuições da empresa
para o CEI-UFG. Para parcerias comerciais estabelecidas pela empresa com o mercado, nos
últimos 2 anos (jan/2016 até dez/2017), marque a opção "outros" e descreva: *
Marcar apenas uma oval.

 Instrutor em palestras/cursos do CEI-UFG

 Mentor na OEU-UFG/Desafio Inovação da Borracha do CEI-UFG

 Mentor no Programa de Mentoria do CEI-UFG

 Depoente no Programa de Lições Aprendidas do CEI-UFG

 Outro: 

Distinções ou premiações recebidas de entidades externas à UFG*
*Apenas para este item deverá ser computado todo o período de existência da empresa.

13. Liste as distinções ou premiações recebidas de entidades externas à UFG ao longo de todo o
período de existência da empresa. *
 

 

 

 

 

O envio deste Formulário de Inscrição deverá ser realizado pelo representante legal da empresa que se 
responsabilizará legalmente pela veracidade das informações prestadas.

14. Nome do Respondente: *
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