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1. EDITAL 
 
A Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, torna público, que estão 

abertas as inscrições para seleção de candidatos, que desejarem empreender 

novos negócios de base tecnológica na Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da UNICAMP – INCAMP, nos termos abaixo especificados. 
 
 
2. DEFINIÇÕES  
 
Agência de Inovação Inova Unicamp 
 

A Inova Unicamp é a Agência de Inovação da Unicamp. Foi criada no dia 23 de 

julho de 2003 pela RESOLUÇÃO GR Nº 51 e teve seu processo de 

institucionalização atualizado pela Deliberação CAD-A-2 de 12 de novembro de 

2004. Seu objetivo é estabelecer uma rede de relacionamentos da Unicamp com 

a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, ensino e avanço do 

conhecimento.  
 

 
INCAMP 
 

A INCAMP é a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNICAMP, criada 

em 2001, conforme a Resolução GR 067/2001 e incorporada à Agência de 

Inovação da Unicamp conforme Resolução GR 051/2003 e tem como objetivo a 

implantação de uma estrutura propícia ao surgimento de novas empresas de 

base tecnológica e já produz resultados benéficos em termos de: 

• desenvolvimento de tecnologias adequadas ao país;  

• fluxo contínuo de inovações;  

• geração de riqueza e novos empregos;  

• diversificação e desconcentração industrial;  

• valorização da cultura empreendedora.  

    

Programa Inova Semeia 
 

O programa Inova Semeia é o programa de Pré-Incubação da INCAMP, possui 

duração máxima de 12 meses e seu objetivo é apoiar empreendedores na 

transformação de ideias em novos empreendimentos de base tecnológica. O 

programa é apropriado para projetos embrionários que não tenham originado 

uma nova empresa, ainda precisem de validação mercadológica e tecnológica ou 
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cujos empreendedores demandem formação inicial básica, sobretudo, em 

quesitos gerenciais ou de negócios.  

 

 

Programa Inova Cultiva 

 

O programa Inova Cultiva é o programa de Incubação da INCAMP, possui 

duração máxima de 36 meses e seu objetivo é apoiar o desenvolvimento de 

novos empreendimentos de base tecnológica visando seu crescimento, para 

instalação, em caráter provisório, da sede da empresa ou do projeto. Trata-se 

de um programa ideal para projetos que já originaram uma nova empresa, ou 

que estão em vias de originar uma. Esse programa foi desenvolvido para 

empreendedores que, embora ainda precisem de aprimoramento em formação 

gerencial ou de negócios, já detém conhecimento sobre como empreender.  
 

Empreendimento 

 

Empresa ou projeto passível de participar dos programas Inova Semeia ou Inova 

Cultiva. 

 

MODALIDADE RESIDENTE: Pode ocorrer tanto no Programa de Incubação quanto 

de Pré-Incubação. Dentre os serviços a serem disponibilizados pela INCAMP, 

está incluso uma infraestrutura física (sala que pode ser compartilhada). 

 

MODALIDADE NÃO RESIDENTE: Pode ocorrer tanto no Programa de Incubação 

quanto de Pré-Incubação. O que difere esta modalidade da anterior é apenas a 

ausência da disponibilização de uma sala para ocupação do projeto ou da 

empresa.  

 

Uma empresa ou projeto pode mudar sua modalidade, desde que apresente por 

escrito suas justificativas e aguarde parecer por parte do Conselho de 

Orientação da INCAMP.   

Caso os responsáveis pela empresa ou projeto queiram mudar de modalidade 

RESIDENTE para NÃO RESIDENTE ou vice versa, deve encaminhar oficialmente 

um pedido ao Presidente do Conselho da INCAMP, expondo os seus motivos. 

Esse pedido será objeto de análise por parte do Conselho de Orientação da 

INCAMP. Os membros desse Conselho irão avaliar o pedido e definir a decisão a 

ser tomada. 
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Conselho de Orientação da INCAMP 
 

Instituído pela Resolução GR – 065/2004 com atribuições de regular 

internamente as celebrações de convênio entre a Unicamp e os 

empreendimentos, bem como de elaborar normas e regimento interno da 

INCAMP. Além disso, todas as diretrizes administrativas e operacionais são de 

competência do conselho.  
 
 
Comissão Avaliadora 
 

Comissão a ser instituída e constituída pelo Presidente do Conselho de 

Orientação da INCAMP, responsável pela condução do processo seletivo dos 

empreendimentos tanto para o programa Inova Semeia quanto para o Inova 

Cultiva. 
 

2.1.    Integram o Presente 
 
 

2.1.1. ANEXO I - Formulário de Apresentação de Propostas. Acessar 

www.inova.unicamp.br p a r a  v e r  o r i e n t a ç õ e s  s o b r e  c o m o  fazer 

o  download. 

2.1.2. ANEXO II – Minuta de Convênio (Inova Semeia) 
2.1.4. ANEXO III – Minuta de Convênio (Inova Cultiva) 
 

2.2.    Candidatos e Vagas 

 

Poderão participar do presente Edital, mediante apresentação de propostas, 

interessados em ingressar nos programas Inova Semeia e Cultiva. 
 
O número de vagas está condicionado à capacidade de atendimento por parte 
da INCAMP e à qualidade das propostas candidatas.  
 

2.3.    Do envio da proposta 
 

As propostas podem ser encaminhadas diretamente ou pelo correio em 

qualquer dia útil na Inova Unicamp, localizada à rua Roxo Moreira, 1831, 

Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, 13083 – 592, Caixa Postal 6131, das 

09:00 às 17:00. 

 
As propostas devem estar envelopadas e conter a seguinte identificação: 
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PROPOSTA PARA INGRESSO NA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA DA UNICAMP - INCAMP 

 

A proposta é composta por: 

i) Anexo I – Formulário de Apresentação de Propostas, disponível no site 

http://www.inova.unicamp.br/incubadora/processo-seletivo, que deverá ser 

preenchido, impresso em papel A4 e assinado pelos proponentes. 

ii) Cópia digital do Anexo I preenchido (pen drive ou CD). 

iii) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

 

Dados da Conta para depósito da taxa de inscrição: 

Conta Corrente: 13006382 – 4 

Agência 0207 

Banco Santander 
 
Ao Anexo I poderão ser anexados outros documentos e informações 
considerados relevantes para a análise da proposta, até um limite total de 50 
(cinquenta) folhas. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
Através da presente iniciativa, a INCAMP e seus parceiros objetivam: 
 
• Promover a interação entre empresas de base tecnológica e as unidades 

de ensino e pesquisa da Unicamp através de parcerias e projetos colaborativos.  

• Difundir a cultura empreendedora na comunidade acadêmica da 

Unicamp.  

• Colaborar para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São 

Paulo e das Cidades da Região de Campinas, incentivando a aplicação do capital 

humano e tecnologias desenvolvidas pela Unicamp em atividades geradoras de 

emprego e renda. 

• Ampliar o grau de sucesso comercial dos novos empreendimentos 

gerados pela comunidade da Unicamp. 

• Contribuir para o desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos e 

serviços que incorporem o conceito de sustentabilidade ambiental, social e 

econômica. 
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4. SERVIÇOS OFERECIDOS  
 
 
 

A INCAMP oferece os seguintes serviços tanto para os programas Inova Semeia 

quanto Inova Cultiva: 
 

a) Permissão de uso de uma sala exclusiva ou compartilhada por até 02 

(duas) empresas ou projeto, condicionado à existência de espaço físico, das 

dependências da INCAMP ou espaço devidamente autorizado em unidade de 

ensino e pesquisa da universidade ou outros locais nos campi da 

UNICAMP, exceto para os casos que se enquadrarem na modalidade NÃO 

RESIDENTE.  

 

 

b) Infraestrutura para uso compartilhado, tais como acesso a internet, 

limpeza das áreas comuns, sanitários, sala de reuniões e auditório; 

 

c) Promoção da interação com as unidades de ensino e pesquisa da UNICAMP 

para acesso a informações científicas e serviços tecnológicos; 

 

d) Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de 

recursos junto a agências de fomento; 

 

e)  Orientação para apresentação de projetos a investidores; 

 

f)   Orientação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; 

 

g)  Orientação para elaboração e/ou atualização do plano de negócio; 

 

h)  Orientações em gestão financeira, marketing, planejamento, produção e 

operações. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 

 

5.1. Para os empreendimentos selecionados para o Programa Inova Cultiva: 
 

Apresentação do contrato social e o CNPJ em no máximo 90 (noventa) dias após 

a aprovação no processo de seleção. 
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A abertura do convênio somente ocorrerá após a constituição da empresa e 

apresentação do seu CNPJ e contrato social.  

Para os casos da modalidade RESIDENTE, recolher mensalmente à FUNCAMP em 

conta bancária a ser indicada, contribuição a título de participação parcial nos 

custos dos apoios e utilidade comuns colocados à disposição pela INCAMP, 

sendo 

o Ano 1: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por mês 

o Ano 2: R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) por mês 

o Ano 3: R$ 750,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por mês 

 

Para os casos da modalidade NÃO RESIDENTE, isto é, em que a empresa ou 

projeto não vier a ter uma sala fixa (módulo), o recolhimento mensal à 

FUNCAMP será de: 

 

 

o Ano 1: R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por mês 

o Ano 2: R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) por mês 

o Ano 3: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por mês 

 

5.2. Para os empreendimentos selecionados para o Programa Inova Semeia: 

 

Para os casos da modalidade RESIDENTE, contribuição a título de participação 

parcial nos custos dos apoios e utilidade comuns colocados à disposição pela 

INCAMP, de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por mês. 

 

Para os casos da modalidade NÃO RESIDENTE, contribuição a título de 

participação parcial nos custos dos apoios e utilidade comuns colocados à 

disposição pela INCAMP, de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês. 

 

Apresentação de RG e CPF do responsável pelo projeto em no máximo 60 dias 

após aprovação no processo de seleção. 

 

A abertura do convênio somente ocorrerá após o envio dos documentos do 

responsável pelo projeto.  

5.3. Para todos os empreendimentos: 
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• Celebrar convênio com a UNICAMP, conforme minutas padrão (Anexos II 

e III conforme o caso).  

• Cumprir e respeitar todas as cláusulas do convênio a ser assinado. 

• O empreendimento deverá ser instalado no local que lhe for destinado 

na INCAMP ou em outro local designado nos campi da UNICAMP, após a 

assinatura do convênio, exceto para os casos da modalidade NÃO RESIDENTE. 

• Apresentar relatório de atividades em periodicidade a ser definida 

administrativamente pela gerência da INCAMP, ou quando solicitado por esta. 

• Citar na divulgação dos produtos, processos ou serviços o apoio da 

Inova, INCAMP e UNICAMP, solicitando sempre aprovação de uso das 

respectivas marcas. 

• Submeter-se às normas Institucionais da UNICAMP e não usufruir, por si, 

seus sócios, empregados, clientes ou terceiros a ela relacionados, da estrutura 

ou benefícios, quer sejam de pesquisa ou de ordem trabalhista, destinados à 

comunidade acadêmica, e funcionários da UNICAMP ou FUNCAMP, salvo as 

disposições expressas no Regimento da Unicamp, no Regimento Interno da 

INCAMP, ou Regimento Interno das Unidades de Ensino e Pesquisa, ou as 

normas específicas dos locais onde vierem a se instalar ou no convênio a ser 

firmado entre a Empresa incubada e a universidade. 

6.    PRAZO DOS PROGRAMAS 
 
A participação no programa Inova Semeia tem duração de até 12 meses não 

renováveis. Já para o programa Inova Cultiva, o prazo máximo será de 36 

meses.  
 
7.    CANDIDATOS ELEGÍVEIS 
 

São elegíveis os candidatos que apresentarem propostas que contemplem 

projetos de formação de empreendimentos de base tecnológica em geral, nas 

diversas áreas do conhecimento, tais como: física, matemática, química, 

computação, engenharia elétrica, telecomunicações, metrologia, 

instrumentação, metal-mecânica, engenharia civil e de materiais, tecnologia de 

alimentos, biotecnologia, telemedicina, etc. 
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8.    PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A seleção é de responsabilidade da INCAMP, terá como base a análise das 

propostas apresentadas e as entrevistas com os seus proponentes. A íntegra do 

edital e dos respectivos convênios encontram disponível no site da Agência de 

Inovação INOVA UNICAMP.  

 

Como trata-se de um edital de fluxo contínuo, o processo de seleção consta 

de duas fases: i) Análise da Proposta (Anexo I) e ii) Entrevista com os seus 

proponentes. 

 

Ambas as etapas são eliminatórias. A primeira fase – Análise da Proposta –tem 

o intuito de eliminar casos que não possuam, ou com as informações 

disponibilizadas, não foi possível observar, ao menos 4 dos seguintes critérios: 

1. potencial de viabilidade técnica ou econômica; 

2. conteúdo tecnológico e inovador relevante; 

3. potencial de interação com a Unicamp; 

4. qualificação técnica e mercadológica da equipe; 

5. aderência com os serviços propostos pela INCAMP;  

A contar da data de envio do projeto, os proponentes das propostas receberão 

um parecer em até 40 (quarenta) dias úteis para saber se serão entrevistados 

(fase 2). As entrevistas ocorrerão em até 40 (quarenta) dias úteis após o envio 

do parecer referente à primeira fase. O parecer será emitido por um grupo de 

trabalho a ser definido pelo Presidente do Conselho de Orientação da INCAMP.  

Após a entrevista, a divulgação dos resultados ocorrerá em até 30 (trinta) dias 

úteis, e será feita via o email indicado quando do envio da proposta.  

As entrevistas serão realizadas por um grupo de trabalho a ser definido pelo 

Presidente do Conselho de Orientação da INCAMP. Esse grupo irá emitir um 

parecer em até 30 (trinta) dias úteis.  

Após a validação do Conselho de Orientação da INCAMP, os proponentes 

aprovados serão comunicados para ratificar a manifestação de interesse em até 

10 (dez) dias úteis.  A não manifestação dos proponentes nesse prazo, poderá 

implicar em sua desclassificação.   
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09.  TAXA DE INSCRIÇÃO 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por proposta 

 
 

10.  RECURSOS E REPRESENTAÇÕES 
 
A INCAMP receberá os recursos e representações relativos aos resultados da 

fase de seleção final, que deverão ser encaminhados ao Presidente do Conselho 

de Orientação da INCAMP no prazo de 5(cinco) dias úteis após a divulgação. 
 
 

11 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A simples apresentação de proposta em resposta a este Edital configura a 

aceitação do proponente aos termos do mesmo, incluindo seus anexos. 
 

Todos os dados e informações fornecidas pelos candidatos serão confidenciais 

e de uso exclusivo da INCAMP. 
 

O não cumprimento das obrigações do proponente dentro dos prazos 

estipulados no presente edital facultará a INCAMP a revogação da proposta 

do candidato aprovado. 

 

 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Orientação da INCAMP. 


