
Guia para osGuia para os
empreendimentosempreendimentos

da Incetecda Incetec
Incetec



LocalizaçãoLocalização

Praça Tiradentes, Casas 202 e 188 



ComposiçãoComposição
Casa 202

Aqui se encontra a equipe 
administrativa da incubadora.

 Há duas salas de uso compartilhado para 
empreendimentos pré-incubados e incubados,

equipadas com mesas, cadeiras, 
computadores, ventiladores e armários.

Além de sala de arquivos e sala de reuniões,
ainda um banheiro misto e uma copa.

 



ComposiçãoComposição
Casa 188

 
 Há três salas de uso compartilhado para 

empreendimentos pré-incubados e incubados,
equipadas com mesas, cadeiras, 

computadores e armários.
Possui um banheiro misto e uma copa.

 



Sala de Treinamento

 
Espaço é destinado a treinamentos, reuniões, web
conferências, possui capacidade para 12 pessoas.

Possui projetor multimídia, tela de projeção, mesas,
cadeiras, ventilador e armário. Pode ser utilizada fora do

horário de expediente mediante
prévia comunicação à gerência.

Para utilizá-la, é preciso agendar via e-mail  informando
finalidade, horário, dia e quantidade

de pessoas que participarão da atividade,
além de assinar o “Termo de Responsabilidade

de uso do espaço”.
 

ComposiçãoComposição



Sala de Reunião

 
O espaço pode ser utilizado fora do horário de

expediente mediante prévia comunicação à gerência,
sendo necessária a assinatura do “Termo de

Responsabilidade de uso do espaço”. 
Agendamento realizado via e-mail, informando

finalidade, horário, dia e quantidade de pessoas que
participarão da reunião.

 

ComposiçãoComposição



ComposiçãoComposição

Espaços do
IFSULDEMINAS

 
Podem usufruir da infraestrutura do Campus
Inconfidentes, como laboratórios, auditório
e salas mediante solicitação, agendamento

e disponibilidade de dia/horário. 



Cada empreendimento participante dos
programas na modalidade residente,
recebe uma cópia da chave, para que

faça uso responsável do espaço,
independente de haver algum servidor

da equipe de gestão no local.
 

Além dos itens presentes nas salas, é
disponibilizada rede de internet da

instituição e linha telefônica compartilhada,
disponível na gerência.

 
Serviços básicos operacionais de

manutenção do espaço e limpeza também
são disponibilizados.

EquipamentosEquipamentos



EquipamentosEquipamentos

 
São disponibilizados para uso dos residentes

os seguintes equipamentos: 01 aparelho
GNSS, 01 Projetor e 01 GPS portátil. 

Para solicitação de uso desses
equipamentos, existe uma 

planilha compartilhada.



DivulgaçãoDivulgação

 
É permitido aos empreendedores que

confeccionem material para divulgação dos
empreendimentos, como banners e placas

para ficarem expostos no ambiente da
Incubadora, todavia, é necessário consultar a

gerência e a coordenação sobre
possibilidades permitidas, bem como sobre

o local onde os referidos materiais
poderão ser expostos.


