INCUBADORA GTEC UNIDAVI

PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
EMPRESAS GRADUADAS

APRESENTAÇÃO

A Incubadora GTEC-UNIDAVI foi criada em 2006 pela Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí UNIDAVI como uma iniciativa voltada a atender seu compromisso com o desenvolvimento regional. Sua finalidade é apoiar o
surgimento de negócios baseados em produtos e serviços inovadores, viabilizando a implantação de novos mecanismos
produtivos geradores de empreendimentos que propiciem a qualificação dos recursos humanos, o melhoramento do emprego, da
renda e a qualidade de vida de Rio do Sul e da Região do Alto Vale do itajaí.

Desde sua criação a Incubadora GTEC já abrigou vários projetos, e muitos deles atingiram o estágio de GRADUAÇÃO, indicando
que cumpriram os requisitos necessários para atuar no mercado de forma independente. Esse status, entretanto, não significa que
as empresas graduadas deixam de fazer parte da rede de relacionamento da Incubadora, ao contrário, elas ocupam papel central
para a continuidade do projeto, servindo de modelo e referência para ações futuras.

As empresas graduadas também podem contar com uma série de benefícios disponibilizados pela Incubadora. Este portfólio
objetiva apresentar todos os produtos e serviços disponíveis, detalhando as possibilidades e formas de uso.

Graduado, conte sempre conosco. Você faz parte da família!

INCUBADORA GTEC UNIDAVI
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1. RESERVA DE ESPAÇOS DA INCUBADORA

Empresas graduadas podem utilizar os espaços disponíveis na Incubadora GTEC para suas atividades empresariais. São locais
exclusivos e dotados de recursos de apoio que facilitam a execução de reuniões, treinamentos, ações comerciais, eventos, entre
outros.
Para reservar estes espaços utilize o e-mail gtec@unidavi.edu.br, informando a data e horário do evento, bem como a previsão de
quantas pessoas e a finalidade. Havendo disponibilidade entraremos em contato para confirmar e definir condições da reserva.

Conheça os espaços disponíveis a seguir:
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1.1 LIN - Laboratório de Inovação e Negócios

O LIN está anexo a Incubadora GTEC UNIDAVI e tem por objetivo constituir-se em um ambiente voltado à geração, promoção e
difusão de ideias com foco em inovação e empreendedorismo. Seu ambiente flexível e informal visa estimular a capacidade criativa
e realização de atividades dinâmicas com resultados rápidos.

Principais Características:
Capacidade 40 pessoas
TV de Alta Definição
Link de Internet dedicado
Ambiente modular e flexível
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1.2 Sala de VideoConferência

A sala de videoconferência é um ambiente voltado a cursos e treinamentos, em um formato mais tradicional, indicado para
atividades onde exijam mesas de apoio, como cursos e treinamentos.

Principais Características:
Capacidade 50 pessoas
Data show
Caixa de som
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1.3 Mezanino II

O Mezanino II é uma excelente opção para quem precisa de um espaço maior. Suas formas de uso mais comuns são palestras,
cursos e workshops, podendo ainda, ser usado em atividades menos formais, conforme a necessidade.

Principais Características:
Capacidade 130 pessoas
Data show
Caixa de som
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2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Empresas graduadas podem participar de eventos e atividades de qualificação (cursos e treinamentos) promovidos pela
INCUBADORA GTEC-UNIDAVI

A Divulgação dos eventos pelo site e redes sociais da INCUBADORA GTEC-UNIDAVI, além de grupo de e-mail específico para
graduadas.

Para saber mais, acompanhe as notícias e entre em contato com a Incubadora através de:
SITE: www.gtec.unidavi.edu.br
FACEBOOK: Facebook.com/IncubadoraGTEC

TWITTER: @IncubadoraGTEC
EMAIL: gtec@unidavi.edu.br
TELEFONE: 47 3531 6000 Ramal 4000
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3. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DELIBERATIVO DA INCUBADORA

O regimento da Incubadora GTEC UNIDAVI prevê a participação de um representante das empresas graduadas no seu Conselho
Deliberativo. A escolha é feita por eleição direta, em reunião convocada pela coordenação da Incubadora.

O representante eleito terá um mandato de 2 (dois) anos no Conselho, que tem como atribuições:

I. Propor políticas e diretrizes para o funcionamento do GTEC UNIDAVI;
II. Homologar os projetos apresentados para ingresso no GTEC UNIDAVI, encaminhados pela coordenação, com parecer de
consultores ou de professores ou ainda por especialistas da UNIDAVI;
III. Avaliar os relatórios de atividades do GTEC UNIDAVI apresentados pelo
coordenador, emitindo parecer;
IV. Deliberar sobre modificações no Regimento do GTEC UNIDAVI propostas pelo coordenador ou pelos seus membros;
V. Aprovar a realização de convênios, acordos, ajustes e contratos entre o GTEC UNIDAVI e as empresas selecionadas e outras
entidades;
VI. Deliberar sobre o desligamento de empresas instaladas na Incubadora;
VII. Eleger comissões de caráter temporário, sempre que necessário;
VIII. Aprovar o próprio regulamento;
IX. Analisar e deliberar sobre os casos omissos neste Regimento.

8

Além dos graduados, também são parte deste Conselho representantes das seguintes entidades:

UNIDAVI
FAPESC - Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Rio do Sul
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
ACIRS - Associação Empresarial de Rio do Sul

O convite para participar da reunião de escolha do representante será enviado via email pela equipe da Incubadora. Por isso,
informe sempre qualquer mudança em seu endereço eletrônico.

9

4. SERVIÇO DE PESQUISA DE OPORTUNIDADES

A Incubadora GTEC-UNIDAVI pesquisa continuamente oportunidades ligadas a editais e programas de apoio a inovação e
empreendedorismo de entidades públicas e privadas que atendem tanto empresas incubadas quanto graduadas.

Também é associada a entidades de apoio a Inovação e Empreendedorismo que periodicamente promovem ações de fomento,
como a ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e a RECEPETI (Rede
Catarinense de Inovação).
A partir do trabalho de pesquisa e das parcerias firmadas, quando identificadas oportunidades para empresas graduadas ocorre a
divulgação através de grupo de e-mail específico.

Para receber esta e outras informações constantes neste portfólio, informe sempre a Incubadora um email atualizado.
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5. ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS

A Incubadora GTEC-UNIDAVI oferece assessoria técnica na elaboração de projetos destinados a editais de fomento e programas
de apoio a inovação e empreendedorismo voltados a empresas graduadas em incubadoras.

Também são fornecidos comprovação de graduação e outros documentos relacionados a incubadora para compor o projeto.
A solicitação de serviços de assessoria técnica em projetos pode ser realizada pelo email gtec@unidavi.edu.br ou pelo telefone 47
3531 6000 Ramal 4000.
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6. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

A Incubadora GTEC-UNIDAVI possui vários canais de comunicação que podem ser utilizados gratuitamente pelas empresas
graduadas para a promoção institucional, lançamento de produtos e serviços ou outras divulgações em geral.
Estão disponíveis para este trabalho, além do site www.gtec.unidavi.edu.br, a página no facebook, conta de twitter e lista de email
da incubadora.
Para divulgar, basta enviar seu material para o email gtec@unidavi.edu.br.
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7. PESQUISA COM GRADUADAS

A Incubadora GTEC UNIDAVI promove anualmente uma pesquisa voltada a atualização das informações das empresas
graduadas. Os resultados servirão para planejamento e avaliação interna, e não haverá nenhuma divulgação de informações
individuais dos respondentes.

Os graduados poderão ter acesso às informações coletadas.

O convite e link do formulário de resposta é enviado por email.
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8. FAST TRACK PARA SPIN-OFFS
O edital de seleção 2019 irá incluir uma modalidade de seleção de projetos chamada Fast Track (seleção rápida) para projetos que
sejam Spin-offs (negócios derivados) de empresas graduadas na Incubadora GTEC-UNIDAVI.
Assim que o edital for lançado haverá divulgação via canais de comunicação da Incubadora e por email exclusivo aos graduados.
Consulte as condições e apresente seus projetos.
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