NORMAS PARA ALTERAÇÃO DE PROPOSTA
(Texto aprovado na 14ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Inova
Metrópole)
Art.1º. O presente instrumento tem por objetivo estabelecer normas para empresas
incubadas na Inova Metrópole que precisaram alterar a proposta inicialmente aprovada no
seu edital de seleção da Inova Metrópole.
Art. 2º. A empresa incubada deverá entregar presencialmente na sala da Administração
da Incubadora os seguintes documentos:
a) Formulário disponível no Anexo A;
b) Planejamento de execução da nova proposta contemplando o período restante de
incubação.
Art. 3º. As propostas deverão atender ao critério de elegibilidade da Inova Metrópole
definido em seu Regimento Interno, ou seja, ter como objetivo o desenvolvimento de
produtos ou processos inovadores em Tecnologia da Informação.
Art. 4º. Os empreendedores responsáveis pelas propostas apresentadas se
responsabilizam por todas as informações nelas contidas e em caso de confirmada a
inverdade de alguma informação apresentada, a Inova Metrópole poderá excluir o
empreendimento do seu sistema de incubação.
Art. 5º. O processo de avaliação será conduzido por uma comissão instituída pelo conselho
deliberativo da incubadora.
Art. 6º. A empresa deverá fazer uma apresentação à comissão com duração de no máximo
10 minutos seguida de arguição.
Art. 7º. As propostas serão analisadas quanto ao atendimento ao requisito estabelecido no
artigo 3º e avaliadas segundo os critérios estabelecidos no quadro 1 e no artigo 8 desta
norma:
Quadro 01 - Critérios de avaliação e pontuações
Incubação
Eixos do
negócio

Empreendedor

Tecnologia
Capital

Critérios

Nota

Perfil empreendedor
Formação acadêmica e experiência profissional dos
responsáveis ou de membro da equipe em áreas
relacionadas ao produto ou processo proposto
Interdisciplinaridade
(diversidade)
e
complementariedade (completude) na formação
acadêmica
e
experiência
profissional
dos
responsáveis pela proposta
Disponibilidade para se dedicar à empresa
Inovação em TI do negócio proposto
Interação com as atividades de pesquisa
desenvolvidas na UFRN, em especial com o IMD
Estrutura de custos

0 a 10

Peso

0 a 10
1
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10

2
2
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Mercado

Gestão

Potencial econômico-financeiro do negócio proposto
Validação de clientes, fornecedores e concorrentes
Vantagem competitiva de mercado: demanda mal
atendida, ou não atendida, pelas soluções
disponíveis atualmente ou geração de novos
mercados
Modelo organizacional da empresa
Clareza na definição das equipes de trabalho

0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10

3

2

Art. 8º. O planejamento de execução da nova proposta será analisado quanto a viabilidade
de execução e graduação da empresa no período restante de incubação, sendo
considerado “aprovado” ou “reprovado”.
Art. 9º. A nota da avaliação das propostas terá um valor máximo de 10 (dez) pontos e
permanecerão no sistema de incubação as propostas que obtiverem nota igual ou superior
a 6,0 (seis) e o status de “aprovado” no item estabelecido no artigo 8.
Parágrafo Único: A nota da avaliação das propostas terá um valor máximo de 10 (dez),
calculado a partir da média ponderada das notas individuais de cada eixo de negócio
conforme os pesos do Quadro 01. A nota individual de cada eixo será obtida a partir da
média aritmética dos itens que o compõe.
Art.10º. A avaliação e publicação do resultado ocorrerá em até 30 dias após o recebimento
dos documentos pela empresa.
Art. 11º. A empresa poderá interpor recurso contra o resultado da avaliação em até 48
horas após a sua publicação.
§1º. Os recursos deverão ser dirigidos à comissão e deverão ser entregues por escrito na
sala da Administração da Incubadora, obedecendo o seu horário de funcionamento (08:00
às 12:00 e 14:00 às 18:00).
§2º. O deferimento ou indeferimento do recurso deverá ser motivado pela comissão de
forma explícita, clara e consistente com a indicação dos fatos e dos fundamentos da
decisão.
§3º. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do
prazo.
§4º. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão dos recursos já apreciados
pela Comissão de Seleção.
Art.12º As empresas deverão observar e respeitar todos os artigos e cláusulas do edital
em que foram selecionadas.
Art. 13º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo da incubadora,
encaminhando-os quando julgar necessário à Comissão Gestora do Programa de
Incubadoras de Empresas da UFRN
Natal-RN, 03 de novembro de 2016
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ANEXO A
Formulário Alteração Proposta
Dados da Empresa
Número do CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Telefone comercial
Área de Atuação
Dados dos sócios*
Nome do sócio
CPF do sócio
Email do sócio
Formação
Participação na empresa
Justificativa da alteração da proposta aprovada

Empreendedor
Descrever a disponibilidade de cada um dos sócios para se dedicar a empresa.

Descreva as características do perfil empreendedor que cada um dos sócios considera
possuir.

Tecnologia
Quais produtos ou serviços estão sendo oferecidos aos clientes? Explicite como
pretende satisfazer as necessidades dos clientes e quais são os diferenciais da sua
solução.

Capital
Descreva quais são os principais custos que estão presentes para operacionalização
da sua proposta e qual o capital necessário para viabilizar o negócio.
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Há disponibilidade dos recursos necessários? Se sim, são recursos próprios ou de
terceiros?

Descreva como a solução em construção pretende gerar receitas.

Mercado
Qual o público alvo do seu produto? Quais são seus diferenciais em relação aos
concorrentes?

Descreva quem são seus concorrentes diretos e indiretos (apresente pelo menos três
deles).

Gestão
Apresente o modelo organizacional (organograma) da empresa e o papel
desempenhado por cada sócio

Data ____/____/_____
Assinatura: ______________________________________________________________

*Inserir dados de todos os sócios
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