
                                                                              

 

                       

   

  Chamada 2018/2019 -  Processo de Seleção, Fluxo Contínuo, de 
Projetos Tecnológicos e/ou Inovadores para Pré-Incubação e 

Incubação de Empresas - Aldeia ANHANGUERA

   

O Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA e a UNI-ANPEX – Uni-

ANHANGUERA NEGÓCIOS PESQUISA E EXTENSÃO, faz saber a todos os 

interessados que estão abertas, no período de 01/09/2018 a 31/08/2019, as 

inscrições para o Processo de Seleção de Projetos a Incubação de empresas 

Aldeia 

ANHANGUERA.  

1. INTRODUÇÃO   

A presente chamada tem por objetivo identificar as propostas de base tecnológica 

e/ou tradicionais que receberão apoio no programa de incubação de empresas na 

Incubadora Aldeia ANHANGUERA.   

2. OBJETIVOS DA CHAMADA   

São objetivos da chamada:   

2.1 Disseminar a cultura de empreendedorismo no Centro Universitário de Goiás 

–Uni-Anhanguera, Goiânia e Região;   

2.2 Preparar o Plano de Negócios ou protótipo das ideias pré-incubadas, visando 

o futuro ingresso no Programa de Incubação de Empresas do Uni-

Anhanguera/Aldeia Anhanguera;   
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2.3 Dar suporte para a transformação de ideias com diferencial 

ou inovadoras, em produtos, processos e/ou serviços em negócios;   

2.4 Apoiar o surgimento de micro e pequenas empresas inovadoras;   

2.5 Mostrar aos candidatos à pré-incubação outras possibilidades profissionais, 

proporcionado um diferencial competitivo em suas carreiras e a geração de renda 

e empregos;   

2.6 Promover sinergia entre os empreendedores pré-incubados e as instituições 

de Ensino e Pesquisa, Empresas, Órgãos Governamentais, Associações de 

Classe, Agentes Financeiros e Mercado Consumidor;   

2.7 Difundir, na comunidade, a cultura empresarial e os modernos instrumentos de 

gestão;   

2.8 Ampliar o grau de sucesso comercial, gerado a partir de projetos de negócios.   

3. BENEFÍCIOS   

I – Estrutura Física Compartilhada:   

a. Instalação física para uma equipe de até 2(duas) pessoas, estruturada com 

pontos para ligação elétrica e conexão de computadores em rede;   

b. Computadores, em regime de Comodato, para o desenvolvimento do 

produto e/ou serviço;   

c. Área comum com: mobiliário, equipamento computacional, telefone, 

conexão à internet, infraestrutura de apoio e sala de reunião;   

d. Sala de treinamento, recrutamento, seleção e de apresentações de projetos 

para clientes.   

II – Serviços Complementares:   

a. Programa de nivelamento empresarial;   

b. Orientação na elaboração ou desenvolvimento do Plano de Negócios;   
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c.Orientação na elaboração de projetos, instituições de apoio e 

captação de recursos;   

d. Cursos, seminários e palestras nas áreas: técnicas, administrativas e 

mercadológicas;   

e. Identificação de linhas de financiamento e fomento;   

f. Enquadramento do produto em legislações específicas;   

g. Consultoria nas áreas jurídicas, financeira, mercadológica, administrativa e afins.    

4. DAS MODALIDADES DE INCUBAÇÃO   

 Para adequar-se a chamada os projetos proponentes deverão enquadrar-se nas 

seguintes modalidades:   

4.1 PRÉ-INCUBAÇÃO: modalidade em que o selecionado apresenta projeto de 

característica tecnológica e ou inovadora, com a finalidade de que ao fim do 

processo de aprimoramento técnico e mercadológico junto à incubadora, 

transforme tais ideias empreendedoras em uma empresa constituída e 

formalizada juridicamente, pronta para oferecer seus produtos ou serviços à 

comunidade.   

4.2 INCUBAÇÃO RESIDENTE: modalidade em que o selecionado sendo 

empresa constituída, porém que não possua sede própria, contará com a 

infraestrutura física e intelectual da Aldeia ANHANGUERA, desde que respeitadas 

as cláusulas e condições do contrato a ser firmado, as normas e exigências do 

Regimento Interno da Incubadora, do Centro Universitário de Goiás Uni-

ANHANGUERA e a UNI-ANPEX – Uni-ANHANGUERA NEGÓCIOS PESQUISA E 

EXTENSÃO.   

4.3 INCUBAÇÃO NÃO RESIDENTE: modalidade em que o selecionado sendo 

empresa constituída, possua infraestrutura própria não dependendo da 

infraestrutura física da Instituição para ingressar no programa de incubação de 

empresas.   
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5.INVESTIMENTO   

Para os projetos selecionadas e contratados será devida taxa administrativa 

mensal, a ser quitada via boleto bancário, necessária para cobrir parte dos custos 

operacionais da infraestrutura e/ou portfólio de serviços oferecidos nas categorias 

do Programa de Pré-Incubação e Incubação. Os valores das taxas              de 

administração serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGPM 

(Índice Geral de Preços do Mercado).   

Pré-Incubação   

I – A taxa de administração mensal da modalidade Pré-Incubação será 

equivalente a 50% do valor cobrado para o empreendimento residente (R$ 

150,00).     

Incubação   

I – Residente –  a taxa de     administração mensal   da   modalidade -   Incubado 

Residente será de R$ 300,00 (trezentos reais);   

II – Não Residente – a taxa de administração mensal da modalidade - Incubado 

Não Residente será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).   

6. VAGAS   

6.1 Serão oferecidas 01 (uma) vaga para empresa incubada residente, 04 (quatro) 

vagas para empresas não residentes e 04 (quatro) vagas para pré-incubação.  

6.2 O número de propostas aprovadas poderá ser inferior ao número de vagas 

disponíveis, a critério da Comissão de Avaliação – CA.  

6.3 Se o número de propostas aprovadas para a modalidade residente for maior 

do que as vagas disponibilizadas, o empreendedor poderá optar pela modalidade 

não residente, condicionado a disponibilidade de vagas.   

7. CANDIDATOS ELEGÍVEIS   
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7.1 Poderão participar do processo de seleção pessoas físicas 

ou jurídicas, individualmente ou em grupo, cujas propostas se enquadrem na 

presente Chamada.   

7.2 As propostas deverão apresentar caráter de tecnologia e/ou inovação ou com 

certo diferencial das propostas já existentes no mercado atual.   

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
  

Os critérios básicos para julgamento e seleção das propostas são:   

a. Propostas com objetivo de desenvolvimento de produtos, 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. Perfil empreendedor dos candidatos;   

h. Sustentabilidade ou capacidade de gerar ou atrair recursos.   

9. 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 

nas redes sociais, no site do Centro Universitário de Goiás Uni-Anhanguera 

(www.anhanguera.edu.br no link Aldeia Anhanguera) e tratamento isonômico aos 

candidatos. As etapas são as seguintes:   

9.1 INSCRIÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA   
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Serão considerados inscritos no Processo de Seleção, os 

candidatos que enviarem:   

- O Formulário de Inscrição e Plano de Negócios disponibilizados, exclusivamente 

através do site www.aldeiaanhanguera.com.br, devidamente preenchidos;   

- Os documentos listados abaixo, devem ser anexados ao plano de negócios, na 

aba Anexar Arquivos.   

Pessoa física:   

a) Currículo Vitae e cópia dos documentos pessoais dos proponentes (RG e CPF).  

Pessoa jurídica:   

a) Currículo Vitae e cópia dos documentos pessoais dos sócios (RG e CPF).  

b) Fotocópia do Contrato Social e Alterações Contratuais se houverem. 

Poderão ser solicitados outros documentos a critério da Incubadora.    

- Os resultados serão divulgados no site da Incubadora Aldeia Anhanguera 

(www.aldeiaanhanguera.com.br), ou será enviado um e-mail para cada projeto 

aprovado (para o mesmo endereço eletrônico que o candidato informou no 

Formulário de Inscrição);   

9.2 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS   
-  Nesta fase ocorrerá a avaliação da proposta, que será realizada por membros da 

Incubadora, bem como de seus convidados parceiros, conforme critérios previstos 

no item 8 desta chamada;   

a) A cada critério citado no item 8, será atribuído nota de zero a dez;  

b) A nota final de cada critério será a média aritmética das notas conferidas pelos 

examinadores, com duas decimais, sem arredondamento.  

- O processo de seleção será realizado em duas etapas: 
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I. Análise dos documentos - resultado dessa etapa ocorrerá em 

até 5 (cinco) dias úteis.  

II. Análise da Proposta - resultado dessa etapa ocorrerá em até 15 (quinze) 

dias uteis.    

 Se necessário, o(s) proponentes(s) poderá(ão) ser convocado(s) para uma 

entrevista. 

10. CONDIÇÕES GERAIS   

10.1 Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como 

confidenciais.   

10.2 O(s) proponente(s) poderá (ão) ser chamado(s) para entrevista a título de 

esclarecimento da proposta em qualquer etapa do processo. 

10.3 Os candidatos selecionados para a incubação terão o prazo de 30(trinta) dias 

para assinarem o Convênio com o Uni-ANHANGUERA e o Uni-ANPEX.   

10.4 As empresas Incubadas terão o prazo de 15 (quinze) dias a partir da 

assinatura do Convênio para se instalarem na Incubadora. 

10.5 Os projetos e as empresas selecionadas serão acompanhados pela Gerência 

do Programa        de Incubação da   Aldeia Anhanguera.   

10.6 As informações prestadas pelo candidato neste processo seletivo serão de 

sua inteira responsabilidade, podendo responder este, a qualquer momento, por 

crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo.

10.7 O ato de inscrição implica no conhecimento e integral concordância do 

empreendedor com as normas e com as condições estabelecidas nesta chamada.  

10.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora de Projetos da 

Aldeia Anhanguera.                       
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10.9 As decisões da Aldeia Anhanguera juntamente com a UNI- 

ANPEX serão soberanas e irrecorríveis.   

11. Informações Adicionais                                                                                           

11.1 Demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço da 

Aldeia Anhanguera Incubadora de Empresas que fica localizada à       Av. João 

Cândido de Oliveira, Nº 115, Sala 110 – Bloco E– Cidade Jardim, Goiânia – Goiás 

ou através do telefone (062) 3246-1325, das 08:00 às 12:00 e 14:00h às 20:00h, 

em dias úteis, ou ainda, através do e-mail aldeia@anhanguera.edu.br.  

12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO                           
12.1 A presente chamada é de FLUXO CONTÍNUO, e entrará em vigor a partir do 

dia 01  de setembro de 2018, podendo ser suspenso sem aviso prévio.         

12.2 A Aldeia Anhanguera por meio da coordenação poderá, a qualquer tempo, 

revogar ou anular a presente chamada, no todo ou em parte, sem que isso 

implique o direito à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.   

  Goiânia, 01 de setembro de 2018.   

  

Prof. Ms. Valdir Mendonça Alves  

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional


