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 A Incubadora de empresas mista - INCETEC do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia - IFSULDEMINAS, está sediada no campus

Inconfidentes.
A INCETEC  se  localiza  à  Praça  Tiradentes,  casas  188  e  202,  centro,

Inconfidentes/MG,  e  conta  com  05  salas  destinadas  ao  sistema  de  uso
compartilhado  do  espaço  (co-work),  distribuídas  entre  as  02  casas,  com
capacidade para até 10 empreendimentos residentes, 01 sala de reuniões e 01
sala de treinamentos, além de copa e banheiros.

É  disponibilizado  para  os  empreendedores,  além  das  capacitações  e
treinamentos, estrutura administrativa, com mesa, cadeira, computador e armário,
bem  como  a  rede  de  internet  da  instituição  e  linha  telefônica  compartilhada,
disponível na gerência.

Serviços  básicos  operacionais  de  manutenção  do  espaço  e  limpeza
também são disponibilizados, bem como alguns equipamentos.

É  permitido  aos  empreendedores  que  façam  uso  também  do  espaço
institucional,  desde  que  solicitado  com  antecedência  e  que  não  interfira  nas
atividades  pedagógicas  do  campus,  além  da  possibilidade  de  utilizar
equipamentos da Incubadora.

A  pedido  da  gestão  da  instituição,  a  INCETEC  também  abriga  duas
Empresas  juniores,  que  se  utilizam do  espaço  compartilhado  juntamente  com
outras empresas do programa.

Infraestrutura:

Em Inconfidentes, a INCETEC está sediada na Praça Tiradentes, casas 188 e
202, centro. Conta com dois espaços distintos e conjugados. Em todos os espaços
da INCETEC, está disponível rede de internet. A linha telefônica é compartilhada e
de uso permitido  a  todos os  residentes,  instalada no espaço da gerência.  Os
espaços estão assim divididos:



Casa 202: nesta área está a equipe administrativa da incubadora, numa sala de
17,4  m²,  três  estações  de  trabalho  com  computador,  uma  impressora,  um
ventilador e dois aparelhos telefônicos. Há duas salas de uso compartilhado para
empreendimentos  pré-incubados  e  incubados,  numa  área  total  de  21  m²,
equipadas com mesas, cadeiras, computadores, ventiladores e armários, uma sala
de arquivos e uma sala de reuniões, ainda um banheiro misto e uma copa.

Casa 188: nesta área são três salas de uso compartilhado para empreendimentos
pré-incubados  e  incubados,  equipadas  com mesas,  cadeiras,  computadores  e
armários, numa área total de 36,24m². Também há um banheiro misto e uma copa.

Sala de treinamentos: este espaço é destinado a treinamentos, reuniões, web
conferências  e  outras  necessidades  assemelhadas.  São  19,63  m²,  com
capacidade para 12 pessoas sentadas. O espaço conta com projetor multimídia,
tela de projeção, mesas, cadeiras, ventilador e armário. Para solicitar o uso da
sala, há uma planilha onde o interessado visualiza a disponibilidade e solicita o
seu agendamento através do e-mail: incetec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br.

Equipamentos disponíveis: a INCETEC disponibiliza para uso dos residentes os
seguintes  equipamentos  adicionais:  01  aparelho  GNSS,  01  Estação  Total,  01
Projetor EPSON, 02 trenas e 01 GPS portátil GARMIN. Para solicitação de uso
desses equipamentos, existe uma planilha compartilhada com a descrição de cada
um  deles,  contendo  um  termo  de  responsabilidade  pelo  uso  e  cuidado  do
equipamento  e  cada  usuário  tem  permissão  para  preencher  na  programação
mensal a sua necessidade de uso.

Além  desses  espaços  e  equipamentos,  os  empreendedores  pré-incubados  e
incubados  também podem usufruir  da  infraestrutura  do  Campus  Inconfidentes,
mediante solicitação e disponibilidade de dia/horário, e desde que não prejudique
as atividades pedagógicas. Destaque para os seguintes espaços:

Salão social com capacidade para 120 pessoas, auditório com capacidade para
100 pessoas e Centro de Procedimentos Ambientais com capacidade para 150
pessoas;  Espaço  Maker  com  impressora  3D;  laboratórios  de  informática;
laboratórios  que  atendem  às  diversas  áreas  de  conhecimento;  biblioteca
informatizada e área para experimentos.


