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 Prezado empreendedor,

Ao ingressar nos Programas de Pré-Incubação e Incubação da INCETEC você
passa a ter à sua disposição a infraestrutura física e tecnológica da Incubadora,
mas também a diversos ambientes, espaços e recursos do campus Inconfidentes,
podendo utilizá-la  ou demandar  serviços  relacionados a ela,  desde que sejam
respeitados procedimentos e condições para acesso e uso.

Conheça  aqui  as  regras  de  uso  da  infraestrutura  INCETEC  –  Campus
Inconfidentes:

Cada empreendimento participante dos programas recebe uma cópia da
chave, para que faça uso responsável do espaço, independente de haver algum
servidor da equipe de gestão no local.

O uso do espaço é permitido estritamente para os fins de desenvolvimento
do  empreendimento,  estando  vetada  a  sua  utilização  para  qualquer  outra
finalidade.

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.

Horário de funcionamento da incubadora (equipe de gestão):
- das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.
*Excepcionalmente  por  conta  das  restrições  causadas  pela  Pandemia,  o
atendimento presencial está flexibilizado, e os horários e formas de atendimento
serão publicadas e neste link sempre que houver alterações e/ou atualizações:
https://portal.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/incubadora-de-empresas/incetec-
atendimento

Sala de reunião (INCETEC):
- das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.
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Esse espaço, localizado na casa 202, também pode ser utilizado após as 17h, ou
em outros dias/horários mediante prévia comunicação à gerência, sendo passível
da necessidade de assinatura do “Termo de Responsabilidade de uso do espaço”.
Para solicitar agendamento,  o empreendedor interessado deverá encaminhar e-
mail  para  incetec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br,  informando  finalidade,
horário, dia e quantidade de pessoas que participarão da reunião.

Sala de treinamento (INCETEC):
- das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta.
Esse espaço também pode ser utilizado após as 17h, ou em outros dias/horários
mediante  agendamento  prévio  e  assinatura  obrigatória  do  “Termo  de
Responsabilidade de uso do espaço”.
Para solicitar agendamento,  o empreendedor interessado deverá encaminhar e-
mail  para  incetec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br,  informando  finalidade,
horário, dia e quantidade de pessoas que participarão da atividade.

Auditórios,  Salas  e  Laboratórios  do  IFSULDEMINAS  –  Campus
Inconfidentes:
Para  uso  destes  espaços,  o  empreendedor  deverá  encaminhar  e-mail  para
incetec.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br,  informando  finalidade,  horário,  dia  e
quantidade de pessoas que participarão da atividade.
Caso não caiba  à INCETEC o agendamento,  por  se  tratar  de  espaço de uso
específico, ela procederá a instrução dos empreendedores, informando os meios
em que o pedido deve ser feito.

Material de divulgação dos empreendimentos:
É permitido aos empreendedores que confeccionem material para divulgação dos
empreendimentos,  como  banners,  placas  e  outros  que  julgar  pertinentes  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.
Com relação às dimensões, para banners, o tamanho máximo permitido é de 1,20
(a) x 0,90 (l).  Já para placas (luminosas ou não) a serem fixadas no muro, as
dimensões máximas são 0,62 (a) x0,51 (l).
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