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Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997 

 
 

 
 

Agência de Inovação Tecnológica da UNICENTRO - NOVATEC 
EDITAL Nº 005/2015 DIRAGI 

 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA APOIO A INOVAÇÃO A EMPRESAS 
INCUBADAS NA INTEG  - PROJETO INTEG/NOVATEC 002/2015  

 
 

 A Agência de Inovação Tecnológica - NOVATEC (DIRAGI-UNICENTRO) 
comunica aos interessados que receberá as inscrições para apoio financeiro 
visando a execução ou atualização dos planos de negócios vinculadas ao 
projeto INTEG/NOVATEC 002/2015, de "PROJETO DE APOIO A INOVAÇÃO A 
EMPRESAS INCUBADAS NA INTEG". 

 
1. DOS OBJETIVOS 
 
Apoiar o desenvolvimento do projeto INTEG/NOVATEC 002/2015 mediante 

apoio financeiro para execução de planos de negócios para empresas 
incubadas na Incubadora Tecnológica de Guarapuava - INTEG. 

 
2. SOBRE A CONCESSÃO DA VERBA 
 
Será concedido apoio financeiro destinado a pagamento de serviços de 

terceiros (vide tabela 1) no valor total de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil 
reais) neste edital. O projeto terá início de 03/08/2015 e término em um período 
máximo de até 6 (seis) meses, com previsão de término em 29/02/2016. 

 
Tabela 1 – designação do tipo de serviços de terceiro apoiados pelo projeto 

TIPO DE APOIO DESTINAÇÃO  VALOR MÁXIMO DE 
APOIO POR EMPRESA 
R$ 

Serviços de Terceiro  Custeio de serviços de 
terceiro visando a criação 
de planos de negócios 

28.000,00 

 
O valor destinado ao custeio será feito mediante emissão de carta convite e 

classificação com o menor valor de cotação da prestação dos serviços. A 
contratação de empresa de serviços de terceiros será feito em nome da INTEG 
visando serviços a serem executados a empresa incubada solicitante e 
classificada neste edital. A nota fiscal do serviço deverá ser emitida em nome 
da INTEG - INCUBADORA TECNOLOGICA DE GUARAPUAVA, CNPJ No. 
05.137.504/0001-60, I. E. - isenta, endereço: Rua Simeão Varela de Sá, 
03/CEDETEG/INTEG, Vila Carli - Guarapuava - PR.  
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Quanto à liberação da verba para execução do projeto, esta será de 50% no 
ato da assinatura do convênio, a ser pago à empresa prestadora de serviços 
contratada a executar o plano de negócios solicitado, e os 50% restantes logo 
após a entrega da cópia do plano de negócios e uma declaração da empresa 
incubada que o serviço contratado foi 100% executado. 

 
 
3. DOS REQUISITOS MINIMOS PARA INSCRIÇÃO DAS EMPRESAS 
 
A inscrição deve ser realizada exclusivamente no protocolo da NOVATEC 

das 09h às 16h, nos dias 27 e 28 de julho/2015, mediante preenchimento da 
ficha de inscrição e entrega dos documentos descritos no item 6 desse edital. 
 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1. O processo de seleção compreende homologação das inscrições, 

análise da documentação exigida (eliminatória) e entrevista dos empresários 
(classificatória). 

 
4.2. As entrevistas serão realizadas das 14h às 18h, no dia 29 de julho/2015 

na Agência de Inovação Tecnológica da UNICENTRO - NOVATEC, Rua 
Simeão Varela de Sá, 03 Campus CEDETEG/INTEG, Vila Carli - Guarapuava - 
PR. A entrevista será somente com os representantes das empresas incubadas 
na INTEG com inscrições deferidas, deferimento este publicado em edital no 
dia 28 de julho de 2015, após 16 h.  

 
4.3. Os nomes das empresas aprovadas serão divulgados, em ordem de 

classificação, por meio de Edital de Resultado Final, a partir das 14h do dia 29 
de julho de 2015. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
No momento da inscrição o empresário deverá preencher o formulário de 

inscrição no protocolo da Agência de Inovação Tecnológica da UNICENTRO - 
NOVATEC, Rua Simeão Varela de Sá, 03 CEDETEG/INTEG, Vila Carli, 
Guarapuava-PR e anexar cópia das seguintes documentações: 

 

 Formulário de Inscrição preenchido e assinado; 

 Cópia do comprovante de CNPJ; 

 Copia do contrato de incubação na INTEG; 
 
 
6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 
 

Período de inscrição dos candidatos 27 e 28 de julho de 2015 

Homologação das inscrições  28 de julho de 2015 
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Entrevistas 09h às 12h no dia 29/07/2015 

Divulgação do Edital e Classificação no 
processo de seleção 

A partir de 14h no dia 
29/07/2015 

Previsão de início das atividades do projeto 03/08/2015 

 
 
 
6. PARA FINALIZAÇÂO DO PROJETO 
 
Até 29/02/2016 a empresa deve entregar cópia do plano de negócios no 

protocolo da NOVATEC/UNICENTRO e declaração do empresário incubado de 
que o mesmo foi 100% efetuado pela empresa contratada. 

 
 
 

Guarapuava, 24 de Julho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Paulo Rogério Pinto Rodrigues 
Diretor da Agência de Inovação Tecnológica da UNICENTRO 


