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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PRÉ-INCUBAÇÃO
Programa de Prospecção de Novos Negócios

1. Dados Cadastrais
Nome completo do responsável pelo projeto:
Título do Projeto:

Área de conhecimento;

Empresa onde trabalha atualmente:

Cargo / Função:

Titulação máxima:
E-mail:

Telefone:

Celular:

Observações para o preenchimento do formulário:
(1) Quanto maior o número de informações, mais subsidiado o CIAEM estará para avaliar o seu negócio.
(2) Não se limite ao espaço proporcionado pelos campos do formulário.
(3) O CIAEM poderá verificar por conta própria as informações fornecidas neste formulário, ou até mesmo
solicitar informações adicionais aos candidatos.
(4) Após o preenchimento do formulário, envie-o para o e-mail apoio.ciaem@ufu.br

2. Oportunidade de mercado
Descrição do produto / serviço
O que especificamente você está oferecendo?

Problema a ser resolvido
Neste tópico, explique em detalhes qual é o problema/ necessidade que o seu produto/serviço soluciona.

Descrição dos Clientes potenciais
Descreva o perfil dos seus potenciais clientes. Explique qual é o tamanho deste segmento de mercado, suas perspectivas
de crescimento e quais são os principais fatores que sustentam tais perspectivas.

Adoção do produto / serviço pelos clientes
Que complexidade os clientes terão para aprender a usar o produto/serviço ?
Que tipo de adaptação os clientes terão que fazer na sua empresa, ou na sua vida pessoal, para usar o produto/serviço ?
É possível demonstrar o produto/serviço, ou seja, mostrá-lo funcionando ao cliente ?
Os clientes poderão experimentar o produto/serviço por um certo tempo ?

Descrição dos principais concorrentes
Forneça informações sobre os principais concorrentes do seu futuro negócio.
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Vantagens competitivas
Qual o diferencial do seu produto/serviço em relação aos da concorrência?
Qual a dificuldade de outras pessoas em copiar seu produto/serviço?

3. Tecnologia
Natureza da tecnologia
A tecnologia utilizada no produto/serviço é conhecida no setor?






Muito conhecida
Conhecida
Pouco conhecida
Não é conhecida

Estágio de desenvolvimento do produto / serviço
Em qual etapa do desenvolvimento do produto sua empresa se encontra?









Ideia / concepção
Estudo de viabilidade em andamento
Preparação para iniciar o desenvolvimento
Em desenvolvimento
Primeira versão funcional do produto / serviço
Teste de mercado
Primeira versão comercializável do produto

Patentes
Já existe uma patente da sua tecnologia no mercado?






Sim
Não
Não se aplica
Não sei responder

Certificação
É necessária alguma certificação (por exemplo, da ANVISA)?






Sim
Não
Não se aplica
Não sei responder

4. Equipe do Projeto
Descrição da sua equipe de trabalho
Liste o nome dos empreendedores responsáveis pela empresa e qual o seu papel dentro do projeto.
Mostre por que o histórico, experiência e qualificação de cada membro contribuirão para o sucesso da empresa.
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Experiência empreendedora
Vocês já abriram uma empresa antes desta oportunidade de negócio? Se sim, descreva qual foi o tipo da empresa,
quando foi aberta e o resultado do empreendimento.
Se vocês ainda não abriram uma empresa, o que já fizeram que mostra a atitude empreendedora para negócios?

5. Relacionamento com o CIAEM
Motivo da candidatura
Por que vocês decidiram se candidatar ao processo de incubação do CIAEM?
Vocês também se candidataram em outras incubadoras? Se sim, em quais?
Expectativas
O que sua empresa espera obter do CIAEM?
Tempo disponível para o projeto durante o período de pré-incubação
Número de horas semanais a serem dedicadas presencialmente por cada membro da equipe do projeto nas dependências
do CIAEM.
Experiências passadas
Vocês já foram pré-incubados, ou incubados? Se sim, em qual incubadora? Quando?
Conseguiram terminar o programa sem nenhuma pendência e dentro dos prazos previstos no regimento da incubadora?
Qual a avaliação de vocês sobre o programa de incubação que vocês fizeram?

