
 

ANEXO I 

 

FORM Processo Seletivo IUT UTFPR-CM

 

 

NOME DO PROJETO:  

Orientador Tecnológico¹:  

Data de preenchimento:  
1
Poderá ser um Professor da Área ou um Técnico

poderá ser um profissional de qualquer empresa.
para participar do processo de incubação. 

 

Modalidade de Incubação Pretendida:

 

Dados dos Empreendedores
 
Insira as informações solicitadas para cada sócio do negócio. Se necessário, copie e cole este quadro 
forem necessárias. 
 

NOME COMPLETO:  

RG:  

CPF:  

E-mail:  

Telefones:  

Endereço Completo:  

Idade:  

Formação superiore/ou 

técnica (concluídas e/ou em 

curso). Informe o nome do 

curso, turno, instituição e ano 

de conclusão ou previsto para 

conclusão: 

 

Tempo disponível para se 

dedicar ao negócio e às 

atividades na incubadora: 

 

Assinatura:  
 
 

NOME COMPLETO:  

RG:  

CPF:  

E-mail:  

Telefones:  

Endereço Completo:  

Idade:  

Formação superiore/ou 

técnica (concluídas e/ou em 

curso). Informe o nome do 

curso, turno, instituição e ano 

de conclusão ou previsto para 

 

IUT UTFPR-CM 

ANEXO I – Ficha de Inscrição 
Processo Seletivo  Seletivo 

CM – Anexo I Vigente a partir de: 

oderá ser um Professor da Área ou um Técnico-Administrativo da UTFPR ou de outra Instituição de Ensino Superior. Também 
empresa. Embora importante, a existência de um Orientador Tecnológico 

Modalidade de Incubação Pretendida: (    ) Incubação Re
(    ) Incubação Não Residente
(    ) Incubado Aprovado no Programa 
Sinapse da Inovação Paraná 
Fundação Araucária

Dados dos Empreendedores 

Insira as informações solicitadas para cada sócio do negócio. Se necessário, copie e cole este quadro 

Ocupação atual:   

Ocupação atual:   

Identificação: 
 

FORM Processo 
Seletivo IUT UTFPR-CM 

– Anexo I 

11/10/2019  

ção de Ensino Superior. Também 
Embora importante, a existência de um Orientador Tecnológico não é obrigatória 

(    ) Incubação Residente 
(    ) Incubação Não Residente 
(    ) Incubado Aprovado no Programa 
Sinapse da Inovação Paraná – 
Fundação Araucária. 

Insira as informações solicitadas para cada sócio do negócio. Se necessário, copie e cole este quadro quantas vezes 



 

ANEXO I 

 

FORM Processo Seletivo IUT UTFPR-CM

 

conclusão: 

Tempo disponível para se 

dedicar ao negócio e às 

atividades na incubadora: 

 

Assinatura:  
 
 

NOME COMPLETO:  

RG:  

CPF:  

E-mail:  

Telefones:  

Endereço Completo:  

Idade:  

Formação superiore/ou 

técnica (concluídas e/ou em 

curso). Informe o nome do 

curso, turno, instituição e ano 

de conclusão ou previsto para 

conclusão: 

 

Tempo disponível para se 

dedicar ao negócio e às 

atividades na incubadora: 

 

Assinatura:  

 

Sumário Executivo 
O Sumário Executivo é uma apresentação resumida do empreendimento, onde é dada uma visão geral sobre a 
empresa, os sócios, o produto/serviço a ser oferecido, o mercado e os elementos de diferenciação, e o que se espera do 
negócio do ponto de vista financeiro. Deve ser capaz 
projeto e os aspectos da sustentabilidade, da inovação e do empreendedorismo.
seguintes informações: 
- Solução tecnológica proposta, inovação e diferenciais com
- Caracterização e tamanho do mercado potencial;
- Captação de recursos para desenvolvimento do projeto;
- Impactos sociais e ambientais positivos;
- Perfil da equipe, com ênfase na formação e experiência
O texto todo deve ter NO MÁXIMO UMA PÁGINA.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IUT UTFPR-CM 

ANEXO I – Ficha de Inscrição 
Processo Seletivo  Seletivo 

CM – Anexo I Vigente a partir de: 

Ocupação atual:   

é uma apresentação resumida do empreendimento, onde é dada uma visão geral sobre a 
empresa, os sócios, o produto/serviço a ser oferecido, o mercado e os elementos de diferenciação, e o que se espera do 
negócio do ponto de vista financeiro. Deve ser capaz de comunicar e esclarecer o leitor demonstrando a relevância do 
projeto e os aspectos da sustentabilidade, da inovação e do empreendedorismo. De forma objetiva, apresente as 

Solução tecnológica proposta, inovação e diferenciais competitivos; 
Caracterização e tamanho do mercado potencial; 
Captação de recursos para desenvolvimento do projeto; 
Impactos sociais e ambientais positivos; 
Perfil da equipe, com ênfase na formação e experiências profissionais relacionadas ao projeto.

O texto todo deve ter NO MÁXIMO UMA PÁGINA. 

Identificação: 
 

FORM Processo 
Seletivo IUT UTFPR-CM 

– Anexo I 

11/10/2019  

é uma apresentação resumida do empreendimento, onde é dada uma visão geral sobre a 
empresa, os sócios, o produto/serviço a ser oferecido, o mercado e os elementos de diferenciação, e o que se espera do 

de comunicar e esclarecer o leitor demonstrando a relevância do 
De forma objetiva, apresente as 

ao projeto. 


