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1 – CHAMADA
O Instituto de Apoio à Inovação, Ciência e Tecnologia (inaitec), torna público as inscrições de projetos para
participarem do processo de incubação. A Presente Chamada tem por objetivo selecionar projetos/empresas
inovadoras.
As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas no edital, que determina os requisitos
relativos ao proponente, critérios de elegibilidade, apoio oferecido, critérios do processo de seleção e avaliação dos
projetos e demais informações necessárias.

2 - OBJETIVO DO INAITEC
A presente chamada tem por objetivo selecionar até 10 empreendimentos com projetos sinérgicos aos
setores de interesse do programa, os quais receberão apoio e um pacote de serviços que visem ao aprimoramento
tecnológico e mercadológico dos seus produtos e serviços.
O INAITEC tem como objetivo geral apoiar empreendedores e/ou empreendimentos inovadores,
proporcionando-lhes ambientes e condições para o desenvolvimento sustentável, integrando neste processo, o
ensino, a pesquisa e o empreendedorismo. Para consecução de seus objetivos, o INAITEC concentrará sua atuação
nas áreas afins, sendo, igualmente, seus objetivos permanentes:

a) Formular e executar projetos, estudos e pesquisas aplicadas, visando o desenvolvimento da sociedade;
b) Gerar e difundir tecnologias, visando a modernização e melhoria da qualidade dos serviços e bens produzidos na
região;
c) Prestar serviços tecnológicos a empresas públicas ou privadas e à sociedade;
d) Prestar apoio ao empreendedorismo, através da implementação de Programas de Pré-Incubação e Incubação;
e) Capacitar recursos humanos em tecnologia e inovação;
f) Promover, isoladamente ou
g) Atuar junto à comunidade carente nos municípios da região onde está localizada, através de projetos de
tecnologia social, economia criativa, educacional e de fomento de políticas culturais e de tecnologia social
visando a geração de novos empreendimentos;
h) Participar de processos de criação de tecnologias, sobretudo de inventores e inovadores, auxiliando-os no seu
desenvolvimento e na qualificação para a obtenção de seus respectivos direitos de propriedade intelectual;
i) Estimular os mecanismos de inclusão social e promoção dos direitos humanos e da cidadania, de forma
autônoma, ou mediante parcerias e intercâmbios com organizações não governamentais, universidades, poder
público, empresas e outras entidades;
j) Prestar serviços de consultoria e assessoria nas áreas de sua atuação, a entidades públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais;
k) Promover eventos, palestras, workshops com foco na divulgação, geração e promoção do conhecimento;
l) Execução de outras atividades compatíveis com a finalidade do INAITEC.
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3 - INCUBAÇÃO
O INAITEC disponibilizará 10 vagas para o programa de incubação de empresas no Bairro Pedra Branca.

Locais com parceria com o Inaitec:
•

Ed. Inaitec;

•

Openspace;

•

Ed. Ofice Green;

•

Ed. Atrium;

•

Impact Hub Pedra Branca;

4 CUSTO DA INCUBAÇÃO
O custo do programa de Incubação é de R$ 350,00 mensais.
Observação: O valor acima não engloba o custo de locação e encargos acessórios (condomínio, etc.).

5 SERVIÇOS E BENEFÍCIOS OFERECIDOS
A prestação de serviços de incentivo e apoio à INCUBADA, engloba as seguintes atividades:
•

Facilitação para locação de salas;

•

Orientação e aconselhamento mercadológico;

•

Organização de cursos de capacitação empresarial e de recursos humanos;

•

Divulgação das empresas incubadas;

•

Articulação e proposição junto a instituições públicas ou privadas de incentivos às incubadas,

ressalvando que se trata de atividade meio;
•

Associação automática à Associação Empresarial de Palhoça (ACIP);

•

Divulgação de oportunidades, tais como: Editais para captação de recursos, programas de

capacitação, missões empresariais, entre outros;
•

Eventos de Networking empresarial e fortalecimento da rede de relacionamento;

•

Consultoria tecnológica, por meio do Programa Sebraetec;

•

Oportunidades de participação em programas e cursos oferecidos pelos parceiros da incubadora;

•

Uma hora mensal de mentoria em um dos eixos estabelecidos pelo modelo CERNE

(Empreendedor, Tecnológico, Capital, Mercado e Gestão);

6 REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE
Estão aptos a participarem desta Chamada, os empreendimentos que atenderem aos seguintes requisitos:

a)Empresa de base tecnológica constituída, que atue em todo o território nacional, e que desenvolva
projetos e produtos nas áreas de interesse do programa, listadas no Quadro 1. Estão habilitados os empreendimentos
que se enquadrem nas categorias abaixo relacionadas e atendam as demais exigências do presente documento:
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Quadro 1 – Áreas de interesse do Programa

SAÚDE DIGITAL, BEMESTAR, FITNESS

SEGURANÇA,
PRIVACIDADE & FURTO

SOLUÇÕES DE
CONVERGÊNCIA E
CONECTIVIDADE
FINTECH (FINANÇAS
DIGITAIS)

GESTÃO DE BATERIAS
E DADOS

AGRICULTURA
DIGITAL

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Inclui, mas não se restringe a sensores inovadores, algoritmos e soluções de (I)
monitoramento e controle de sinais vitais; (II) monitoramento de atividade física
(mobilidade, fitness, acidentes e emergências); (III) monitoramento de humor e
comportamental; (IV) monitoramento de tratamentos (por exemplo, controle de medicação
e dieta); (V) monitoramento do ambiente (por exemplo, luminosidade, temperatura,
umidade, ruído); (VI) médico-paciente e cuidador-paciente; (VII) alarmes, alertas e
recomendações;
Inclui, mas não se restringe a sensores inovadores, algoritmos e soluções para: (I) proteção
contra a vazamento de informações pessoais; (II) fortalecimento e robustez de
plataformas; (III) sistemas de autenticação sem senhas; (IV) monitoração e controle
parental (detecção de conteúdo impróprio, filtragem de conteúdo de mídia); (V) prevenção
e proteção contra roubo/fraude de dispositivos (soluções de emergência);
Inclui, mas não se restringe a sensores inovadores, algoritmos e soluções para: (I)
convergência wearable (smartwatch, band e VR) com smartphones, tablets, TVs e
Samsung DeX; (II) soluções interativas para TV digital; (III) serviços e integração de
aplicações inovadoras de dispositivos móveis com contexto de IoT (Internet das coisas) ;
Inclui, mas não se restringe a sensores inovadores, algoritmos e soluções para: (I) soluções
de pagamentos eletrônicos usando NFC, Peer-to-Peer ou outra tecnologia; (II) fidelidade
do consumidor, prêmios e soluções de descontos; (III) o controle de finanças pessoais;
Inclui, mas não se restringe a algoritmos e soluções inovadoras para: (I) sistemas de
racionalização e otimização do consumo de baterias em dispositivos móveis (wearables,
smartphones e tablets); (II) monitoramento e otimização de tráfego de dados e (WiFi, 3G e
4G) e (III) gestão de dados pessoais e otimização de armazenamento de dados em
dispositivos especialmente smartphones (fotos, música, vídeo e arquivos em geral).
Inclui, mas não se restringe a algoritmos e soluções inovadoras para: (I) Aplicativo para
identificação de espécies de plantas em pastagens; (II) Sistemas de coleta e processamento
de imagens coletadas por sensores aerotransportados, munidos de filtros óticos específicos
para a identificação do greening (huanglongbing – HLB); (III) Serious games aplicados ao
treinamento e capacitação de produtores e gestores da produção agrícola e pecuária; (IV)
Otimização da aplicação de herbicida em lavouras; (V) soluções para a coleta e integração
de informações gerados pelo produtor visando a identificação de doenças e manejo de
cultivos; (VI) soluções para a coleta e integração de dados gerados pelo produtor visando
o manejo de rebanhos; (VII) dispositivo portátil alimentado por fotocélula que integre
vários sensores para medição de parâmetros ambientais (medição em microambientes);
(VIII) sensores portáteis para medição em tempo real de parâmetros bioquímicos e
fisiológicos em plantas, a partir de extratos (amostras) ou coletados via imagem
diretamente no tecido foliar (espectrofotômetro para NIR ou fluorescência e (IX)
privacidade e segurança de dados na agricultura: uso de algoritmos baseados em
criptografia quântica.
Inclui, mas não se restringe a algoritmos e soluções inovadoras para: (I) chatbots, interface
conversional (intersecção com User Xperience); (II) processamento de linguagem natural,
análise de sentimentos; (III) deep learning.

b) Possuir um MVP (concluído ou em andamento) do projeto a ser apresentado – nas áreas de interesse do
Programa;
c) Apresentar um plano de trabalho do desenvolvimento do respectivo produto, vislumbrando a evolução da versão
atual, para uma versão de um produto/serviço mínimo viável (MVP), considerando um periodo de 09 meses.
Tópicos para a redação do planejamento: 1- A Proposta; 2- Objetivo; 3- Cronograma e 4- Investimento. (Máximo:
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1.000 caracteres).
d) Estar com a sua documentação fiscal, contábil e administrativa em dia. (vide Quadro 2: Formalização);

IMPORTANTE:
• A formalização do processo de incubação deverá ocorrer até o dia 18 de agosto de 2017. A não formalização da
incubação até esta data, em decorrência de atrasos ou impedimentos de qualquer natureza por parte do empreendimento
selecionado, desqualificará automaticamente sua participação no Programa.

e) Comprovar que possui equipe qualificada tanto para a gestão do negócio quanto para as áreas técnicas de interesse desta
Chamada.
f) Os proponentes que possuam ativos de propriedade intelectual referentes ao objeto da proposta, por exemplo, patentes,
registro de software ou registro de marca, são incentivados a apresentar evidências e documentos que comprovem
anterioridade. Anexo à documentação legal exigida para a submissão da proposta.
g) Preencher todos os campos do formulário de inscrição e apresentar toda a documentação e informações exigidas,
relacionado no Quadro 2, a seguir:
Quadro 2 - Documentação e informações necessárias para a candidatura

RESUMO EXECUTIVO

EQUIPE

Apresentar um resumo executivo do protótipo e do
planejamento em dois formatos: (a) texto em português e
inglês e b) vídeo pitch DE NO MÁXIMO DOIS
MINUTOS ÁUDIO EM PORTUGUÊS COM LEGENDA
EM INGLÊS – caso a empresa possua mais de um
produto/serviço em seu portfólio, o candidato deverá eleger
um único produto/serviço que atenda as áreas de interesse
listadas no quadro 1, e o vídeo deverá enfatizar este
produto/serviço alvo da submissão.
Relatório contendo a qualificação da equipe técnica
dedicada à gestão da empresa – currículos dos
componentes da equipe, destacando a formação e
experiência em projetos relacionados aos setores deste
programa.

7 ANÁLISE E PRÉ-SELEÇÃO
A seleção das propostas será feita por um Comitê de Avaliação composto por representantes integrantes do

Comitê Gestor do INAITEC, especialistas ad hoc ou parceiros externos, e obedecerá às seguintes etapas:
7.1. Habilitação: mediante a análise do formulário de inscrição disponível on line e da documentação
descriminada no Quadro 2. O não preenchimento de algum campo do formulário, a ausência de documentação ou
documentação inadequada desclassificará automaticamente o candidato.
7.2. Pré-seleção: avaliação da informação enviada pelo proponente, com observância dos seguintes critérios:
a) Nível de consistência das informações fornecidas;
b) Aderência do produto/serviço aos objetivos do programa;
c) Indicação do potencial do empreendimento para ser apoiado.
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7.3. Seleção: Nesta fase o Comitê de Avaliação irá convocar entrevistas virtuais ou presenciais com os
empreendimentos pré-selecionados. Serão selecionados até 10 (dez) empreendimentos seguindo os critérios apontados no
Figura 1.

Figura 1: Critérios de análise para seleção de empreendimentos

Potencial de Mercado

Critério Eleiminatórios
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Perfil Empreendedor
Potencial de Inovação
OBSERVAÇÃO: NOTA MÍNIMA 8 PONTOS
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Maturidade da Equipe

Maturidade da Solução

Critério Classificatório
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Viabilidade Financeira
Matutidade Gestão
8 INSCRIÇÃO
O prazo final para apresentação de candidaturas será encerrado às 23h59 do dia 11 de agosto de 2017 e serão
concluídas

mediante

o

preenchimento

do

FORMULÁRIO

DE

INSCRIÇÃO

no

link:

https://goo.gl/forms/JhZsa03wTp8YSwbu2.

Para esclarecimentos sobre o processo de seleção, os contatos poderão ser realizados pelo e-mail:
inaitec@inaitec.com.br.

9 QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Os empreendimentos selecionados nesta Chamada deverão comprometer-se em:
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9.1. Apresentar o comprovante de regularidade junto aos cartórios da região onde está instalada/registrada a
empresa;
9.2. Adotar e participar de todas as atividades e eventos do Programa tais como reuniões, treinamentos, mentoria,
entre outros;
9.3. Acatar as recomendações da equipe do programa, prestar contas, fornecer relatórios e permitir o
acompanhamento, monitoramento, acesso à informação;
9.4 Ao término do programa o empreendimento selecionado deverá apresentar um protótipo/MVP funcional
contemplando as melhorias desenvolvidas ao longo do projeto.

10 CHAMADA PARA OCUPAÇÃO DE VAGA
Serão chamados a ocupar as vagas existentes no Inaitec os candidatos com melhor pontuação. Após Informado
pela Gerência do Inaitec a classificação do empreendimento para acesso ao mecanismo, o empreendedor deve de
imediato providenciar a seguinte documentação:

10.1 No caso de Pessoa Jurídica, Empresa Transferida e Centro de Desenvolvimento:
• Contrato Social;
• Comprovante de regularidade junto aos Cartórios da Região onde está instalada/registrada a empresa;
• Cadastro de Inscrição Estadual;
10.2 No caso de Pessoa Física:
• RG;
• CPF;
• Comprovante de residência;
• Estrangeiros Documentos que comprovem sua legalidade no Brasil.
Obs: No caso cópia de documentos estas devem ser autenticadas em cartório.
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11 – CONTRATO
Os Empreendedores selecionados assinarão um Contrato de Desenvolvimento de Empreendimento com o
Inaitec que definirá todos os prazos, apoios e responsabilidades junto ao mecanismo. Este contrato será assinado na
liberação da área ao empreendedor.

12 – CRONOGRAMA
ETAPAS

DATAS

Divulgação da chamada

19/06/2017

Recepção das propostas

19/06 a 11/08

Análise e seleção*
*neste período as propostas poderão ser

12/08 a 17/08

convocadas para entrevistas virtuais.
Divulgação do resultado

18/08

DISPOSIÇÕES GERAIS
•

Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e condições desta Chamada,
comprometendo-se com as obrigações, responsabilidades e despesas inerentes a sua participação.

•

Todas as informações prestadas pelos empreendimentos candidatos serão tratadas pela Comissão de Avaliação
como estritamente confidencial.

•

A Comissão de Avaliação é soberana e da sua decisão não caberá recurso.

•

Inscrições, documentos e projetos submetidos fora do formulário de inscrição e ou fora do prazo, não serão
aceitos.

•

Não serão aceitos pedidos de recursos e re-análises, referentes a indisponibilidade de sistema, falhas de conexão
ou ainda outros problemas relacionados a dificuldades técnicas de tecnologia da informação para os candidatos
que tentarem submeter propostas no último dia do prazo de submissão de proposta a este edital.

•

Informações e dúvidas sobre a CHAMADA DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES 2017 serão
respondidas em até 72 horas por meio do e-mail: inaitec@inaitec.com.br

Palhoça, 19 de junho de 2016

Diego Chierighini
Diretor Executivo
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