
REGIMENTO INTERNO DA INCUBADORA DE NEGÓCIOS IRATI 

 INETI

Capítulo I – Disposições Gerais

Este  Regimento  Interno  define  sua  estrutura  e  funcionamento,  e  é

aplicado a todas as pessoas físicas e jurídicas que façam uso da Incubadora

ou que nela permaneçam.

Para fins deste Regimento, define-se:

1. Incubadora  de  Empresas:  Instituição  que  se  destina  a  apoiar

empreendedores  e  empresas  propiciando-lhes  ambiente  e  condições

apropriadas  para  funcionamento  de  suas  empresas  (serviços

especializados,  orientação,  espaço  físico  e  infraestrutura  técnica,

administrativa e operacional);

2. Incubado  Residente:  empreendimento  incubado  que  se  instala,

fisicamente, em um espaço privativo cedido pela incubadora, utilizando-

o como ambiente regular de trabalho;

3. Incubado  não  residente:  empreendimento  incubado  que  se  instala,

fisicamente,  em  um  espaço  fora  das  dependências  da  incubadora.

Podendo,  entretanto,  utilizar  os  espaços  compartilhados  quando

necessário e mediante disponibilidade. Mesmo fora do espaço físico da

incubadora, a empresa incubada não residente tem acesso a todos os

demais benefícios oferecidos pelo programa, assim como possui direitos

e deveres compatíveis com a modalidade de incubação em questão.

4. Pré-incubados: são  os  projetos  inovadores  ainda  em  fase  de

desenvolvimento,  que  não  estão  prontos  para  gerar  receita  no  curto

prazo, composto por empreendedores que desejam receber apoio para



concluir o desenvolvimento e amadurecer o modelo de negócios a ser

explorado.

5. Contrato  de  Utilização  de  Sistema  Compartilhado  de  Incubação:

Instrumento jurídico que possibilita ao Projeto Incubado ou Pré-incubado

o uso, nos termos deste Regimento, dos bens e serviços da Incubadora

de Empresas.

A INETI  apoiará  empreendedores e empresas de base tecnológica e

tradicionais interessados em criar, desenvolver  ou consolidar  empresas,  por

meio do uso e compartilhamento de área física, da infraestrutura e dos serviços

descritos no Contrato de Utilização de Sistema Compartilhado de Incubação.

Capítulo II – Do Processo de Seleção, Admissão e Permanência do Projeto

ou Empresa

Os projetos de incubação ou pré-incubação a serem admitidos na INETI

serão escolhidos por meio de um processo de seleção, o qual iniciar-se-á com

a divulgação de um edital, onde serão estabelecidas as condições e critérios

para  a  apresentação  e  seleção  das  propostas  de  projetos  ou  empresas

candidatas.

Os empreendimentos passíveis de pré-incubação ou incubação deverão,

preferencialmente, apresentar um produto ou serviço de caráter inovador. Nos

casos em que a solução esteja com desenvolvimento avançado e que permita

um faturamento em curto prazo (seis meses após a incubação),  indica-se a

incubação, se não houver este desenvolvimento o projeto é recomendado para

pré incubação.

Uma vez aprovada, a empresa ou projeto deverá assinar  Contrato de

Utilização de Sistema Compartilhado de Incubação ou Pré-incubação com a

Incubadora, obedecendo as condições deste Regimento Interno.

O prazo de permanência do projeto ou empresa na incubadora e demais

condições do processo de seleção, estão determinados em edital.

Capítulo III – Do Funcionamento da INETI

O  funcionamento  da  INETI  é  de  segunda  à  sexta-feira,  sempre

respeitando aos feriados estabelecidos em calendário e as posturas municipais

aplicáveis. 



 Para  efeito  exclusivo  de  manutenção  da  segurança  e  controle,  cada

integrante dos Projetos Incubados ou Pré-incubados deverá assinar um

livro ponto, indicando a data em que esteve presente na Incubadora e os

horários de entrada e saída .

 Cada  Projeto  Incubado  responderá  pela  segurança  interna  de  suas

salas, em relação aos equipamentos, instalações e outros bens de sua

propriedade ou recebidos a título de empréstimo da INETI, ficando esta

isenta  de  qualquer  responsabilidade  em  caso  de  perda  ou  furto  de

objetos.

 As  ligações  de  máquinas,  aparelhos  ou  equipamentos  que  exijam

consumo  de  energia  elétrica,  água  ou  outra  utilidade,  além  do

estabelecido em contrato;  bem como a exploração de atividades que

impliquem  aumento  de  risco  e  periculosidade  dependerão  de

autorização, por escrito,  da Diretoria Executiva da INETI,  que poderá

exigir do Projeto Incubado as modificações que se fizerem necessárias

nas instalações para a execução de tais atividades.

 Sempre  que  se  fizerem  necessárias  alterações  estruturais  para  o

desenvolvimento de alguma atividade, estas serão solicitadas do Projeto

Incubado  que  com  recursos  próprios  deverá  realizar  os  reparos  ou

reformas  para adequar a estrutura física ocupada às suas atividades.

 A  INETI  não  responderá,  em  nenhuma  hipótese,  pelas  obrigações

assumidas  pelos  Projetos  ou  Empresas  em  Incubação  junto  a

fornecedores, terceiros ou empregados.

 Os computadores da Diretoria Executiva, Coordenação Administrativa,

Supervisão  Técnica  e  Secretaria  não  são  para  uso  comum.  Sendo

assim, fica, expressamente, proibida a utilização dos mesmos pelos pré-

incubados ou incubados.

 Fica expressamente proibida a instalação de softwares não licenciados

(pirata)  nos  computadores  da  Incubadora  de  Negócios  ou  internos,

ficando cada Projeto Incubado responsável civil e penalmente por tudo o

que estiver hospedado no computador que utiliza.



 Os  sócios,  acionistas  quotistas  e/ou  administradores  do  Projeto

Incubado,  seus  empregados  e  demais  pessoas  que  participarem  de

suas atividades não terão qualquer vínculo empregatício com a INETI.

Capítulo IV – Dos Serviços Ofertados aos Incubados Residentes

A INETI se propõe a fornecer à Empresa em Incubação Residente os

serviços e infraestrutura abaixo descritos:

1.  Comuns  –  serviços  operacionais  compartilhados,  realizados  pelo

pessoal de apoio administrativo:

 Recepção;

 Secretaria;

 Comunicação;

2. Especializados  – assessorias e/ou consultorias e capacitação que

poderão  ser  disponibilizados  pelo  pessoal  de  apoio  técnico  ou  de

terceirizados:

 suporte à elaboração do plano de negócios;

 orientação e consultoria empresarial;

 marketing e Pesquisa de mercado;

 orientação técnica;

 orientação contábil;

 diagnóstico empresarial;

 orientação ao pós-incubado.

Capítulo V – Das normas de convivência e uso do espaço

1. Quanto a ouvir música:

Escutar  música  em volume elevado atrapalha o  trabalho das demais

pessoas  na  INETI.  Quem  tiver  interesse  em  ouvir  músicas  durante  a

permanência  na INETI  deve trazer  seu fone de ouvidos e  usá-lo  para  não

interferir nas atividades dos demais.

2. Quanto ao uso do telefone:

Indica-se falar ao telefone com voz amena ou manter fechada a porta de

sua empresa.

3. Reuniões com clientes e fornecedores das empresas:



Caso haja necessidade de promover reuniões com o público externo,

solicite à secretaria o uso da sala de reuniões. Ao uso da sala de reuniões há

necessidade de se atentar ao tom de voz empregado nas conversas a fim de

não interferir nas demais atividades da INETI e das outras incubadas. 

Capítulo VI - Da Incubação e Pré-incubação não Residentes

A modalidade de Incubação e Pré-incubação não residente, que a INETI

propõe,  visa servir  de apoio a empreendimentos inovadores,  bem como de

reposicionamento  para  propostas  de  pré-incubação ou incubação,  sem que

haja a cessão de um espaço físico da INETI.

Consiste  num  modelo  de  apoio  aos  empreendedores,  em  que  não

estando estes instalados fisicamente na incubadora, podem através dos seus

serviços, quer de forma virtual (por exemplo, através de suportes eletrônicos),

quer  de  forma presencial,  participar  de  atividades e  receber  informações e

apoio especializado no desenvolvimento dos seus negócios.

Além  disso,  esta  modalidade  é  adequada  para  apoiar  iniciativas

empresariais em fase de pré-incubação (cuja ideia de negócio ainda está em

fase de teste e de montagem do plano de negócios), bem como para apoiar

startups e spin offs que necessitam de processos de incubação, no sentido de

pôr em prática iniciativas visando o seu crescimento de forma mais imediata e

estruturada.

Capitulo VII - Das Responsabilidades e proibições ao Incubado ou Pré-

incubado

A manutenção da segurança, limpeza e ordem na área de uso exclusivo,

será  de  responsabilidade  de  cada  Projeto  Incubado  ou  Pré-incubado,  com

estrita  observância  da  legislação,  regulamentos  e  posturas  aplicáveis  em

matérias de higiene, segurança e preservação do meio ambiente.

O acesso e a permanência de pessoas que não façam parte do Projeto

Incubado ou Pré-incubado serão de responsabilidade do Projeto  e  deverão

observar todas as regras de horário, postura e de comportamento exigidas pela

INETI.

Os Projetos Incubados ou Pré-incubados deverão zelar pelas condições

de segurança  das  informações  sigilosas,  que estejam ou não  cobertas  por



propriedade intelectual,  eximindo a INETI de qualquer  responsabilidade,  por

eventual infração a legislação aplicável ao assunto.

Será  de  responsabilidade  dos  sócios,  acionistas  quotistas  e/ou

administradores  do  Projeto  Incubado  ou  Pré-incubado,  a  reparação  dos

prejuízos  que  venha  a  causar  às  instalações  da  INETI  ou  a  terceiros,  em

decorrência da utilização da estrutura física da Incubadora de Negócios, não

respondendo a INETI por qualquer ônus a esses respeito. 

Os  Projetos  Incubados  ou  Pré-incubados  deverão  manter  a  Diretoria

Executiva e a Supervisão Técnica comunicadas formalmente sobre alterações

em seus quadros de funcionários e/ou sócios.

Os Projetos ou Empresas em incubação deverão contribuir  com uma

taxa  de  manutenção  mensal  para  conservação  e  funcionamento  dos

equipamentos  e  serviços,  conforme  contrato  de  utilização  de  sistema

compartilhado de incubação.

É proibido que o Projeto Incubado ceda ou alugue seu módulo ou parte

dele a terceiros, a qualquer título.

É,  expressamente,  proibido  aos  empreendedores  dos  projetos  em

Incubação residente ou não residente e Pré-incubação não residente ceder a

sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do

contrato, sem aprovação da INETI.

Capítulo VIII – Da Duração da Incubação e Pré-incubação

 Pré-incubação: o prazo máximo para a permanência de um projeto na

Pré-incubação não residente  será  de doze meses,  sendo este  prazo

prorrogável por mais seis meses. No final deste prazo, poderão passar

para a modalidade de Incubação, mediante participação em processo de

seleção para incubação.

 Incubação: o  prazo  máximo  para  a  permanência  de  um projeto  na

Incubação será de vinte e quatro meses, sendo este prazo prorrogável

por mais seis meses. 

Capítulo IX – Do Desligamento de Empresas e Projetos em Incubação ou

Pré-incubação

Ocorrerá desligamento de Incubados ou Pré-incubados quando:



1. Vencer  o prazo estabelecido no  Contrato de Utilização de Sistema

Compartilhado de Incubação;

2. Ocorrer  desvio  dos  objetivos  ou  insolvência  da  empresa  ou  Projeto

Incubado ou Pré-incubado;

3. Apresentar  riscos  à  segurança  humana,  ambiental  e  patrimonial  da

Incubadora de Empresas;

4. Apresentar riscos à idoneidade dos Projetos ou Empresas em Incubação

e Pré-incubação ou da Incubadora de Empresas;

5. Ocorrer  infração  a  qualquer  uma  das  cláusulas  do  Contrato  de

Utilização  de  Sistema  Compartilhado  de  Incubação ou  ao

Regimento Interno;

6. Houver iniciativa do Projeto Incubado ou Pré-incubado ou do Conselho

Deliberativo, mediante parecer escrito e fundamentado.

Ocorrendo desligamento, o Projeto Incubado ou Pré-incubado entregará

à INETI, em perfeitas condições, as instalações e os equipamentos cujo uso

lhe foi permitido.

As  benfeitorias  realizadas pelo  Projeto  Incubado  na  área  que lhe  foi

cedida pela Incubadora de Negócios,  decorrentes de alterações e reformas

porventura executadas, sejam elas necessárias, úteis e voluntárias as quais

não  puderem  ser  extraídas  sem  danificar  as  instalações  da  Incubadora,

incorporar-se-ão,  automaticamente,  ao  patrimônio  da  INETI,  sem  qualquer

direito  a  ressarcimento  ao  Projeto  Incubado  ou  a  seus  sócios,  acionistas

quotistas e/ou administradores.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo da INETI.

O presente Regulamento poderá ser revisto e alterado, periodicamente,

com aprovação do Conselho Deliberativo da INETI.
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