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EMPRESAS, DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Edital 01.2016 -  Março de 2016

A Incubadora Tecnológica de Santa Maria, torna público que encontram-se abertas as
inscrições para o Processo de Seleção de Novos Empreendimentos de Base Tecnológica que
farão  parte  do  Programa  de  Incubação,  nas  Categorias  de  Pré-Incubação  e  Incubação  de
Empresas da ITSM/UFSM, convida os interessados a apresentarem suas propostas. 

1 OBJETO 

Este edital visa selecionar até 04 (quatro) projetos para o Programa de Pré-Incubação
ou  para  o  Programa  de  Incubação  de  empresas  de  base  tecnológica,  realizados  pela
Incubadora Tecnológica de Santa Maria. 

2 ITSM/UFSM – INCUBADORA TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

A  ITSM/UFSM  –  Incubadora  Tecnológica  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,
projeto  de  extensão  do  Centro  de  Tecnologia  da  UFSM,  localizada  no  Campus  da  UFSM,
constitui um mecanismo de apoio a empreendedores para a gestão de empresas inovadoras de
base tecnológica, nas quais a tecnologia representa alto valor agregado, ou ainda unidades de
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D de médias e grandes empresas que tenham interesse em
desenvolver produtos, processos ou serviços na Incubadora.

3 PROGRAMAS DE APOIO 

A ITSM/UFSM atua através do Programa de Incubação em dois segmentos como apoio 
aos empreendedores: Pré-Incubação e Incubação. 

3.1 Categoria de Pré-Incubação 

A Categoria de Pré-Incubação da ITSM/UFSM se traduz na identificação de projetos em
fase  de  ideia,  sob  a  orientação  de  um professor  tutor  que  passarão  por  um processo  de
acompanhamento  /avaliação  técnica  e  econômica  para  percepção  de  sua  viabilidade.  Tal
processo auxiliará o empreendedor a obter uma análise mais aprofundada da tecnologia que
desenvolve, do ponto de vista mercadológico e de desenvolvimento do produto, processo ou
serviço. Nessa fase, é realizado o acompanhamento da equipe da ITSM/UFSM que auxilia o
empreendedor a vislumbrar a evolução e planejar  a gestão do novo empreendimento. 



      3.2 Categoria de Incubação 

A  Categoria  de  Incubação  propõe  um  apoio  que  permita  às  empresas  crescer  e
aumentar sua capacidade competitiva, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e do
empreendedorismo na região, com vistas ao desenvolvimento econômico e social, buscando
contribuir para a formação de uma mentalidade empresarial inovadora na região central do Rio
Grande do Sul. 

4 APOIO DISPONIBILIZADO 

4.1 Através da Categoria de Pré-Incubação 

a. Infraestrutura compartilhada: espaço físico de 14m², sala para reuniões, internet, energia
elétrica e copa; 

b. Apoio na elaboração de projetos para captação de recursos junto às agências de fomento,
quando se tratar de editais voltados para apoiar incubadoras, empresas ou projetos vinculados
à ITSM/UFSM; 

c.  Possibilidade de participar  de Cursos,  palestras,  workshops e consultorias  especializadas
sobre  legislação,  contabilidade,  registro  da  empresa,  comercialização,  gestão  empresarial  e
transferência tecnológica e temas correlatos à atividade empreendedora (*); 

d. Interface com a UFSM para integração com pesquisadores e acesso a laboratórios. Este item
fica condicionado à disponibilidade de pesquisadores e laboratórios, bem como ao disposto no
art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei n.º 10.973/04; 

e. Interface com as instituições científicas e tecnológicas, a exemplo de universidades, centros
de ensino para formação de parcerias estratégicas, sobremaneira com a UFSM; 

f. Orientação no registro de propriedade industrial, obtida em parceria com a UFSM/NIT. 

*Apoio condicionado à disponibilidade financeira da Incubadora e/ou UFSM. 

4.2 Através da Categoria de Incubação 

a. Sala individual de tamanho variável, de 14 a 45 m²; 

b. Internet 24 horas; 

c. Infraestrutura compartilhada: sala para reuniões, internet, energia elétrica e copa; 

d. (*) Consultoria na elaboração de projetos para captação de recursos junto às agências de
fomento, quando se tratar de editais voltados para apoiar incubadoras, empresas ou projetos
vinculados à ITSM/UFSM; 

e.  (*)  Cursos,  palestras,  workshops  e  consultorias  especializadas  sobre  legislação,
contabilidade,  comercialização,  gestão  empresarial  e  transferência  tecnológica  e  temas
correlatos à atividade empreendedora; 



f. Interface com a UFSM para integração com pesquisadores e acesso a laboratórios. Este item 
fica condicionado à disponibilidade de pesquisadores e laboratórios, bem como ao disposto no 
art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei n.º 10.973/04; 

g. Interface com as instituições científicas e tecnológicas, públicas e privadas, centros de ensino
para formação de parcerias estratégicas, sobremaneira com a UFSM; 

h. Orientação no registro de propriedade industrial, obtida em parceria com a UFSM; 

i. Acompanhamento pela equipe gestora da ITSM/UFSM. 

*Apoio condicionado à disponibilidade financeira da Incubadora ou UFSM. 

4.3 Investimento 

A  ITSM/UFSM  cobra  uma  taxa  mensal,  necessária  para  cobrir  parte  dos  custos
operacionais  da  infraestrutura  oferecida  nas  categorias  do  Programa  de  Incubação:  Pré-
Incubação e Incubação. Estas taxas, corrigidas anualmente pelo IPC - FIPE ou qualquer  outro
índice legal que venha a substituí-lo, são: 

Categoria de Pré-Incubação: Valor fixo de R$ 100,00 (cem reais) 

Categoria de Incubação: R$ 8,00 (oito reais) o metro quadrado

4.4 Período de apoio 

A Categoria de Pré-Incubação tem duração prevista de até 12 (doze) meses, podendo
ser  prorrogado  por  mais  6  meses.  A  prorrogação  é  condicionada  ao  desempenho  do
empreendimento a ser avaliado pela Incubadora e ao atendimento das Normas Internas da
Incubadora, totalizando no máximo 18 meses de permanência na condição de pré-incubado. 

Na  Categoria  de  Incubação,  as  empresas  podem  permanecer  incubadas  por  um
período  de  até  3  (três)  anos.  Tal  período  poderá  ser  prorrogado  por  mais  1  (um)
ano,condicionada  ao  desempenho  da  empresa  a  ser  avaliado  pela  Incubadora  e  ao
atendimento das Normas Internas da Incubadora. 

5 CANDIDATOS ELEGÍVEIS 

Pessoas físicas, individualmente ou em grupo, ou pessoas jurídicas, cujas propostas se
enquadrem  no  presente  Edital.  Não  é  necessário  que  a  empresa  esteja  formalmente
constituída quando da apresentação da proposta para a fase de pré-incubação. No entanto,
para  a  Categoria  de  Incubação,  as  empresas  aprovadas  deverão  estar  formalmente
constituídas, sob pena de desclassificação da proposta, conforme análise da Incubadora. Todos
os projetos aprovados para as Categorias de Pré e Incubação terão um prazo de 45 (quarenta e
cinco dias)   para assinatura  dos respectivos  Instrumentos,  sob pena de desclassificação da
proposta, conforme análise da Incubadora.



6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 Categoria de Pré-Incubação 

Os projetos submetidos serão avaliados conforme critérios e pontuação a seguir: Nome do 

Seleção Nota Obtida

Critério (pontos de zero a dez) Peso

1. Aspectos gerais

Viabilidade de atendimento das necessidades do 
empreendimento pela ITSM ou UFSM

Eliminatório

Potencial empreendedor (auto avaliação do comportamento 
empreendedor, adaptado das características empreendedoras
pessoais de David McClelland)

3

Formação acadêmica e experiência profissional 2

2. Plano de Negócios (Modelo ITSM)

Descrição do Negócio 3

Descrição do Mercado 2

Concorrência 2

Descrição dos produtos ou serviços (tecnologia empregada e 
o seu nível de domínio pelo empreendimento e estado da 
arte nacional e internacional).

5

Plano de Marketing e vendas 3

Plano Financeiro 3

Nota Máxima 220

6.2 A Categoria de Incubação 

a.  Propostas com objetivo de desenvolvimento de produtos, de processos ou serviços com
conteúdo tecnológico inovador. 

b. Viabilidade mercadológica do empreendimento; 

c. Viabilidade técnica e econômica do empreendimento; 

d. Plano de trabalho adequado aos objetivos do empreendimento; 

e. Potencial de impacto do projeto na economia local ou regional; 

f. Capacidade gerencial e técnica dos candidatos; 



g.  Grau  de  comprometimento  e  disponibilidade  dos  candidatos  no  desenvolvimento  do
projeto; 

h. Perfil empreendedor dos candidatos; 

i. Sustentabilidade ou capacidade de gerar ou atrair recursos. 

7  PROCESSO DE SELEÇÃO 

O  Processo  de  Seleção  compreenderá  duas  etapas  e  será  processado  em  estrita
conformidade com os princípios básicos da publicidade, mediante a divulgação no Diário Oficial
da  União  –  D.O.U.,  mural  da  ITSM/UFSM,  e,  se  possível,  no  site  da  ITSM/UFSM
(www.itsm.ufsm.br), e tratamento isonômico aos candidatos. As etapas são as seguintes: 

1ª -ETAPA: INSCRIÇÃO E ANÁLISE 

Serão considerados inscritos no Processo de Seleção, os candidatos que enviarem: 

 o Formulário de Inscrição e Plano de Negócios (Modelo ITSM/UFSM) disponibilizados,
exclusivamente  através  de  e-mail,  devidamente  preenchidos,  até  às  18:00  horas
(dezoito horas),  da  data  limite  fixada na  segunda etapa  de inscrição  deste  edital;  

 Pessoa física: cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
comprovante de endereço residencial  dos envolvidos,  comprovante de matrícula na
UFSM  e  carta  de  anuência  de  um  professor-tutor,  com  vínculo  com  a  UFSM.  

 Pessoa jurídica: cópia autenticada do Contrato Social e Alterações Contratuais, cartão
de CNPJ,  cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o
comprovante  de  endereço  residencial  de  todos  os  sócios.

 Poderão ser solicitados outros documentos, a critério da Incubadora. 

Observações: 

 Nesta fase ocorrerá a classificação, pela Incubadora, para a Pré-Incubação e para a
Incubação, conforme critérios previstos no item 6 deste Edital; 

 O  Formulário  de  Inscrição  e  Plano  de  Negócios  (Modelo  ITSM/UFSM)  estarão
disponíveis na secretaria da ITSM/UFSM e deverão ser entregues no mesmo local;

 A ITSM irá emitir, confirmação de recebimento do projeto. Caso os interessados não
recebam esta confirmação no período de 3(três) dias úteis, devem entrar em contato
através dos telefones (55) 3220.88.36 ou (55) 3220.80.08



 Os resultados serão divulgados por telefone ou,  será enviado um e-mail  para cada
projeto  aprovado  (para  o  mesmo  endereço  eletrônico  que  o  candidato  enviou  no
Formulário de Inscrição); 

 Nesta etapa, a equipe ITSM/UFSM fará a classificação dos candidatos aprovados para a
próxima  fase,  classificando-os  como  candidatos  à  Pré-Incubação  e  candidatos  à
Incubação. 

 Somente os candidatos aprovados nesta fase serão convocados para a 2ª etapa; 

2ª ETAPA: SELEÇÃO FINAL 

Esta Etapa constará da apresentação presencial do Projeto a uma Banca Avaliadora,
composta por membros da ITSM/UFSM bem como de convidados para compor a banca. 

CALENDÁRIO 2016

Divulgação do Edital  12.03.2016

1ª etapa: Inscrição e Análise 

Recebimento  do  Formulário  de  Inscrição  e  Plano  de  Negócios  (Modelo  ITSM/UFSM),
documentos no período de  12.03.2016 até 12.04.2016

Divulgação do resultado da 1ª etapa até 18.04.2016

2ª Etapa: Seleção Final 

Apresentação do Plano de Negócios à Banca Avaliadora no dia 22.04.2016

* recomendações, data e horário serão comunicados através de e-mail até  20.04.2016

Resultado Final até  25.04.2016

CONDIÇÕES GERAIS 

a. Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais pela 
ITSM/UFSM. 

b. Candidatos selecionados para a Categoria de Pré-Incubação não estão automaticamente 
classificados para a Categoria de Incubação no ciclo seguinte, devendo se submeter a uma 
nova banca de avaliação. 



c. A UFSM e Pré-Incubada/Incubada definirão em instrumento jurídico próprio as condições de
participação  da  UFSM  na  exploração  comercial  dos  direitos  de  propriedade  intelectual
preexistentes, ficando desde já acordado que caso a UFSM venha a ter participação nos ganhos
econômicos será no percentual  de 2% (dois  por cento) de royalties sobre a receita líquida
auferida pela Incubada/Pré-Incubada pela exploração comercial dos direitos de propriedade
intelectual preexistentes. 

d. O recebimento pela UFSM do percentual previsto no item “c” permanecerá pelo prazo de 02
(dois) anos, contados do efetivo início da exploração comercial dos direitos de propriedade
intelectual preexistentes. 

e.  Caso  durante  o  período  de  Pré-incubação/Incubação  a  Pré-Incubada/Incubada  obtenha
resultados passíveis de proteção pelos direitos de propriedade intelectual, a exemplo de, mas
não se limitando a patentes, know-how, desenho industrial, software, dentre outros, a UFSM e
Pré-Incubada/Incubada  definirão  em  instrumento  jurídico  próprio  o  percentual  de
cotitularidade  que  caberá  a  cada  parte,  bem  como  os  demais  direitos  e  obrigações
relacionados à propriedade intelectual gerada. 

f. A cotitularidade da UFSM sobre a propriedade intelectual gerada durante o período de pré-
incubação/incubação ocorrerá mesmo que as atividades que derem origem aos direitos de
propriedade intelectual sejam realizadas sem a participação direita da UFSM. 

g.  A  UFSM  e  a  Pré-Incubada/Incubada  definirão  conjuntamente,  em  instrumento  jurídico
específico,  as  condições  para  exploração  comercial  dos  direitos  de  propriedade  intelectual
porventura obtidos durante o período de pré-incubação/incubação, inclusive na hipótese de
licenciamento a terceiros interessados. 

h. Caso a Pré-Incubada/Incubada tenha interesse em explorar comercialmente os direitos de
propriedade intelectual gerados no período de pré-incubação/incubação, de cotitularidade da
UFSM  e  da  Pré-Incubada/Incubada,  deverá  celebrar  com  a  UFSM  instrumento  jurídico
especifico, definindo as condições de transferência/licenciamento da quota-parte da UFSM e
sua respectiva exploração comercial. 

i.  Os candidatos que tenham tido suas propostas recusadas deverão retirar os documentos
enviados à ITSM/UFSM, dentro do prazo de 30 dias a contar da divulgação do resultado. A
partir desta data, os documentos citados serão destruídos. 

j. Os candidatos selecionados para as Categorias de Incubação e Pré-Incubação terão o prazo
de 45(quarenta e cinco) dias para assinarem o convênio com a Incubadora. 

k. As empresas Incubadas terão o prazo de 15 (quinze) dias a partir da assinatura do convênio
para se instalar na Incubadora. 

l.  Caso  não  se  cumpram  os  prazos  pré-estabelecidos,  caberá  a  ITSM/UFSM  analisar  a
conveniência quanto à incubação e pré-incubação do Projeto e/ou Empresa; 

m. Os projetos e as empresas selecionados serão acompanhados pela Gerência da ITSM/UFSM
e passarão por avaliações periódicas. Assim sendo, devem fornecer todas as informações que
permitam  essas  avaliações,  cientes  de  que  o  cumprimento  de  metas  pré-estabelecidas  é
condição para que permaneçam na Incubadora. 

n.  Caso  a  empresa  incubada  necessite  de  implantação  de  estrutura  laboratorial  ou  outra
qualquer que implique na realização de obras civis no ambiente da Incubadora, a empresa
ficará responsável pelo investimento para a realização das respectivas adaptações, devendo o



projeto  ser  aprovado  previamente  pela  ITSM/UFSM,  mediante  disponibilidade  e  conforme
regras da ITSM/UFSM. 

o. Caso a empresa incubada necessite obter quaisquer licenciamentos para sua implantação e
operação, esta ficará exclusivamente responsável pelas providências e pagamentos devidos,
devendo a Incubadora ser formalmente comunicada de toda a tramitação, devendo aprovar
qualquer procedimento antecipadamente de acordo com a disponibilidade e regras internas da
UFSM. 

p. Os projetos/empresas pré-incubados e as empresas incubadas ficam obrigados a cumprir
todas as Normas Internas da Incubadora. 

q. Os casos omissos serão resolvidos pela ITSM/UFSM. 

10 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das etapas que compõem o Processo de Seleção serão divulgados no site
http://www.itsm.ufsm.br.  Os  candidatos  selecionados  em  qualquer  uma  das  etapas  do
Processo Seletivo também poderão ser informados por e-mail. A Gerência da ITSM/UFSM, bem
como  a  Coordenação  da  Incubadora,  estarão  à  disposição  das  empresas  e  projetos  não
selecionadas para esclarecimentos. 

11 RECURSO 

a) Eventuais Recursos, contra a decisão da ITSM/UFSM, poderão ser interpostos no prazo de
cinco dias úteis, a contar da publicação do resultado. 

b) Decairá  do direito de impugnar os  termos deste  Edital  aquele que,  tendo-o aceito sem
objeção, venha a apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições, hipótese em que
sua comunicação não terá efeito de recurso. 

c) Os resultados dos recursos serão comunicados por escrito aos recorrentes. 

d)  A  existência  de  eventuais  recursos  impedirá  o  andamento  normal  das  demais  ações  e
procedimentos previstos para este Edital. 

e)  A qualquer tempo o presente Edital  poderá ser  alterado,  complementado,  revogado ou
anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da ITSM/UFSM, seja por motivo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação
de qualquer natureza. 

12 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para outras informações, entre em contato com a ITSM/UFSM. 

Universidade Federal de Santa Maria 

ITSM/UFSM  Incubadora de Empresas 



Campus da Universidade Federal de Santa Maria – Centro de Tecnologia

97.105-900 SANTA MARIA – RS

Tels: (55) 3220.88.36 

www.itsm.ufsm.br

13. NÚMERO  DE CLASSIFICADOS 

 Serão  classificados  candidatos  em  número  correspondente  ao  dobro  das  vagas  da
seleção,  conforme previsto  no  item 1 OBJETO,  do  Edital  de  Seleção  realizado pela
ITSM/UFSM Incubadora de Empresas. 

 Em caso de ocorrer a desistência de algum candidato selecionado ou caso ocorra a
abertura  de  novas  vagas,  a  ITSM  poderá,  a  seu  critério,  convocar  os  demais
classificados,  além  do  número  de  vagas  prevista  no  item  1  do  Edital,  respeitando
sempre o limite do número de classificados. 



ANEXO 

DEFINIÇÕES BÁSICAS: 

1. Empresa de Base Tecnológica – organização que fundamenta sua atividade produtiva no
desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços, baseada na aplicação sistemática
de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras. As
EBT’s têm como principal insumo os conhecimentos e as informações técnico-científicas. 

2. Incubadora – instituição que objetiva ampliar a cultura empreendedora através da geração
de  novas  empresas,  postos  de  trabalhos  e  fluxo  contínuo  de  inovações,  possibilitando
diversificação e desconcentração industrial, contribuindo com geração de capital intelectual,
empregos mais qualificados e, sobretudo, a interação das diversas áreas do conhecimento que
constituem Escolas,  Universidades e os Centros de Tecnologia,  conforme preceitua a Lei da
Inovação. 

3. Inovação – introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social
que resulte em novos produtos, processos ou serviços. 

4.  Empresa  Incubada  -organização  que  está  abrigada  em  uma  incubadora  deempresas,
instalada fisicamente em suas dependências. 

5. Projetos de pré-incubação -projetos identificados nas universidades, empresas, institutos de
pesquisa,  em  fase  de  idéia  ou  desenvolvimento  que  passarão  por  um  processo  de
acompanhamento / avaliação para percepção de sua viabilidade. 

6. Empresa Graduada -organização que alcança desenvolvimento suficiente para ser habilitada
a sair da Incubadora. 

7. Roteiro de Plano de Negócios ITSM/UFSM: modelo de Plano de Negócios, disponibilizado
pela Incubadora, contendo detalhamento e etapas a serem seguidas para o desenvolvimento
da tecnologia e a inserção dos novos produtos, processos ou serviços no mercado. Este é um
modelo com as informações mínimas exigidas. 

8. Propriedade Industrial: Resultados tais como patentes de invenção e de modelo de utilidade,
desenhos industriais e know-how. Para efeitos deste Edital, as marcas não estão incluídas neste
conceito. 


