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1 - O que é uma incubadora?

2 - Quais são as modalidades de incubação do Centro de Empreendedorismo e
Incubação (CEI) da Universidade Federal de Goiás (UFG)?

3 - Como participar do programa de incubação do CEI/UFG?

4 - Quais os critérios de seleção dos projetos inscritos?

5 – Como posso reconhecer se minha proposta é inovadora?

6 - Quem pode se inscrever?

7 - A empresa precisa estar formalizada (CNPJ) para participar do programa de
incubação do CEI/UFG?

8 - O CEI/UFG apoia os empreendimentos com recursos financeiros?

9 – Que outras vantagens o CEI/UFG fornece à empresa incubada?

10 - Qual o valor mensal que a empresa paga para participar dos programas?

11 - Uma empresa incubada tem isenção ou benefícios tributários?

12 – O que é uma empresa graduada?

1 - O que é uma incubadora?

O Ministério da Ciência e Tecnologia conceitua a incubadora em seu documento
“Manual de Incubadoras de Empresas”, uma publicação feita dentro do PNI – Plano
Nacional de apoio a Incubadoras de Empresas. Uma Incubadora é um mecanismo que
estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de
prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por meio da
formação complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que,
além disso, facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas
empresas. Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído ou adaptado
para alojar temporariamente micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de



serviços e que, necessariamente, dispõe de uma série de serviços e facilidades* descritos
a seguir:

• Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios de cada
empresa admitida;

• Espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de reunião, auditórios, área para
demonstração dos produtos, processos e serviços das empresas incubadas, secretaria,
serviços administrativos e instalações laboratoriais;

• Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas incubadas em
suas atividades, quais sejam, gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo, contabilidade,
marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com financiadores,
engenharia de produção e Propriedade Intelectual, entre outros;

• Capacitação/Formação/Treinamento de empresários-empreendedores nos principais
aspectos gerenciais, tais como gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo, contabilidade,
marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com financiadores,
gestão da inovação tecnológica, engenharia de produção e Propriedade Intelectual; e

• Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvam
atividades tecnológicas.

* A cada Chamada do Edital de Incubação de Empresas e contratos ficam especificadas
as facilidades a serem ofertadas pela incubadora.

Referência: http://fcmf.org.br/incubaeroteste/faq/

2 - Quais as modalidades do processo de incubação do Centro de
Empreendedorismo e Incubação (CEI) da Universidade Federal de Goiás (UFG)?

O processo de incubação conta com as modalidades de pré-incubação de projetos e
incubação de empresas. A Pré-Incubação é voltado para empreendedores que possuem
uma ideia e precisam de suporte e orientação para transformá-la em um negócio. É
necessário que o empreendedor tenha capacidade técnica para desenvolver o projeto. O
objetivo é estimular a criação de empresas de base tecnológica, oferecendo apoio para o
desenvolvimento da inovação e capacitação gerencial dos empreendedores. Com
duração de até seis meses, o programa é compreendido por um conjunto de atividades
que visa estimular o empreendedorismo e preparar os projetos que tenham potencial de



negócio. Entre os benefícios da Pré-Incubação está à oferta de uma estrutura física de
uso compartilhado com acesso à internet.

Já a Incubação do CEI visa o fortalecimento de empreendimentos novos, com ênfase na
estruturação do negócio e na formação do empreendedor. Além de espaço físico, de
acordo com a necessidade do empreendimento, são oferecidos suporte técnico,
administrativo e comercial às empresas vinculadas. O prazo médio de permanência no
programa é de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Durante esse
período, a Incubadora oferece condições para o empreendedor se capacitar nas áreas de
gestão, mercado, Finanças e produto, visando aumentar o potencial de sucesso do
negócio. A empresa incubada poderá utilizar as dependências do CEI, em sala
individual ou salas compartilhadas (co-working), ou utilizar a infraestrutura própria e a
distância de acordo com a necessidade.  (https://cei.ufg.br/).

Normalmente Chamadas para os processos de pré-incubação e incubação são realizadas
separadas.

3 - Como participar do programa de incubação do CEI/UFG?

O acesso de empresas e projetos ao CEI é regido por Chamadas que são abertas
periodicamente e divulgadas em https://cei.ufg.br. Os interessados devem inscrever suas
propostas pelo formulário eletrônico disponibilizado na página de inscrição do processo
de seleção em vigor. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo
estabelecido pelo Programa de Incubação do CEI UFG e, posteriormente, serão
avaliadas por uma banca de especialistas. É obrigatório que a proposta apresente caráter
de inovação, potencial de interação com atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas
na Universidade Federal de Goiás, e que o proponente apresente capacidade técnica
para o desenvolvimento do projeto proposto.

4 - Quais os critérios de seleção dos projetos inscritos?

Os critérios de avaliação levam em consideração a capacidade da equipe, potencial de
mercado, grau de inovação e modelo de negócio que são inspirados nos seguintes eixos:
Eixo empreendedor: Dedicação ao negócio, desenvolvimento profissional e perfil para
negócios; Eixo Gestão: Organização do negócio; ideia de missão, visão e valores;
responsabilidades dos integrantes; Eixo mercado: Comportamento de vendas, busca de
novos negócios, planos de marketing; Eixo tecnologia: Melhoria nos produtos, novos
projetos, inovação de processo/produto; Eixo capital: Fluxo de caixa, investimentos,
DRE, saúde financeira, demais controles.
Para cada Chamada lançada é necessário observar as regras e critérios dos editais
vigentes.

https://cei.ufg.br/
https://cei.ufg.br/


Referência: https://cei.ufg.br/ https://www.inf.ufrgs.br/cei/faq/

5 – Como posso reconhecer se minha proposta é inovadora?

Entende-se como inovação a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços, conforme
estabelece o art. 2º, IV da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação).

6 - Quem pode se inscrever?

Pessoas com ideias de negócios inovadores e que precisam de orientação sobre gestão,
para potencializar seu negócio. Lembrando que, os empreendedores não precisam ter
vínculo com a UFG para fazer parte do programa. O processo é aberto para comunidade
em geral, porém devem estar atentos aos requisitos para participação conforme
definição específica em cada Chamada vigente. Normalmente pede-se: Pessoa física
(coordenador do projeto) que, se aprovada, deverá constituir uma empresa com sede no
estado de Goiás para incubação; A empresa a ser constituída deverá ter objeto social que
contemple atividade operacional relacionada com proposta contemplada no âmbito dos
princípios inovadores; Ter obrigatoriamente Goiás como estado de domicílio; Estar em
situação regular no País, se estrangeiro; Ter 18 anos completos a partir da data de
publicação do edital ou, no caso de menor, ser legalmente emancipado; Não ter qualquer
vínculo societário com outras empresas de atividade afim à da proposta.
(https://cei.ufg.br/)

7 - A empresa precisa estar formalizada (CNPJ) para participar do programa de
incubação de empresas do CEI/UFG?

Para participar do Processo seletivo não é necessário que o empreendimento esteja
formalmente constituído quando da apresentação da proposta. No entanto, os projetos
aprovados para modalidade de incubação de empresas terão um prazo a partir da
divulgação do resultado final, para constituição da empresa. Para a modalidade de
pré-incubação não é necessário ter empresa constituída (https://cei.ufg.br/).

8 - O CEI/UFG apoia os empreendimentos com recursos financeiros?

Não. O Programa apoia o empreendimento com a prospecção e elaboração de projetos
para captação de recursos.

9 - Que outras vantagens o CEI/UFG fornece à empresa incubada?

O CEI oferece espaço físico, infraestrutura tecnológica e um leque de serviços
compartilhados para empreendedores a fim de qualificar, facilitar e apoiar a criação e

https://cei.ufg.br/
https://www.inf.ufrgs.br/cei/faq/


desenvolvimento de negócios inovadores. Além disso, acomoda empreendedores
inovadores, profissionais liberais, startups no seu espaço de coworking.

10 - Qual o valor mensal que a empresa paga para participar dos programas?

O valor da taxa de incubação a ser pago mensalmente na modalidade de Incubação
Residente, referente à utilização das instalações físicas de uso exclusivo da empresa,
será apurado com base na área (em metros quadrados) ocupada pela empresa. O valor
inicial do metro quadrado para modalidade de Incubação Residente é de R$ 28,35 (vinte
e oito reais e trinta e cinco centavos). O valor da taxa de incubação a ser pago
mensalmente na modalidade de Incubação Não Residente compreende um custo inicial
de R$ 268,29 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). Ao final do
processo de incubação os empreendimentos incubados, deverão recolher o valor
equivalente a última parcela da “Taxa de incubação” a título de “Taxa de Retorno”, por
igual período ao que tenha permanecido no sistema de incubação. As taxas de incubação
serão reajustadas anualmente de acordo com a variação do IGPM (Índice geral de
preços do mercado - Ver: http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/corrige.asp).

11 - Uma empresa incubada tem isenção ou benefícios tributários?

Não. Uma empresa incubada está sujeita às obrigações tributárias como qualquer outra
empresa do mercado.

12 - O que é uma empresa graduada?

É uma empresa que passou pelo processo de incubação, ou seja, que recebeu suporte de
uma incubadora e já possui maturidade e competências suficientes para se desenvolver
no mercado. A empresa, depois de graduada, pode continuar sendo associada à
incubadora, mas não pode mais residir no espaço físico da instituição.

http://www4.bcb.gov.br/pec/Correcao/corrige.asp


Caso queira saber mais...

REFERÊNCIAS – PERGUNTAS E RESPOSTAS:

ANPROTEC:
https://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/#:~:text=
O%20que%20%C3%A9%20uma%20empresa%20graduada%3F,suficientes%20para%2
0se%20desenvolver%20sozinha.

UNICAMP: https://parque.inova.unicamp.br/traga-sua-empresa/incubadas/#edital

UFPE: https://www.ufpe.br/pesquisa

UFVhttp://www.centev.ufv.br/incubadora/pt-br/perguntas-frequentes#10
UNB
http://nupitec.cdt.unb.br/multincubadora/basetecnologica/index/?menu=e&menuc=i

INCUBAERO http://fcmf.org.br/incubaeroteste/faq/

Instituto de Informática UFRGS https://www.inf.ufrgs.br/cei/faq/

https://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20empresa%20graduada%3F,suficientes%20para%20se%20desenvolver%20sozinha
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https://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-e-parques/perguntas-frequentes/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20empresa%20graduada%3F,suficientes%20para%20se%20desenvolver%20sozinha
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