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Incubadora da Coppe/UFRJ lança edital para novas empresas
Clique aqui para ver a notícia no site

A Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ lançou novo edital para seleção de empresas. São cinco
vagas, sendo três reservadas para startups de petróleo, gás e energia e duas para empresas de outros
segmentos. As propostas inscritas deverão atender a alguns critérios de seleção, como grau de inovação
do produto ou serviço, potencial de interação com a UFRJ e viabilidade técnica e econômica.
As empresas selecionadas poderão ficar incubadas por um prazo de até três anos, durante os quais terão
à disposição infraestrutura física e tecnológica (sala de uso privativo, auditórios, salas de reunião, internet
e telefonia), além de um pacote de serviços para o desenvolvimento da empresa na área de negócios
(assessorias, treinamentos e acompanhamento).
O prazo de entrega das pré-propostas vai até o dia 11 de dezembro, mas para retirada do roteiro de
elaboração os candidatos devem agendar entrevista através do telefone (21) 3733-1951. O edital
completo pode ser conferido em http://www.incubadora.coppe.ufrj.br/
Sobre a Incubadora:
Instalada na Ilha da Cidade Universitária, foi criada em 1994 para incentivar o empreendedorismo e a
transferência de conhecimentos gerados em pesquisas acadêmicas para novos serviços e produtos
tecnológicos. A atuação da Incubadora da Coppe está focada principalmente nas áreas de Petróleo e
Gás, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação. Esses setores são fortemente estimulados
pelos laboratórios localizados no campus da UFRJ, além da proximidade com o Cenpes e das empresas
instaladas no Parque Tecnológico da UFRJ.
A Incubadora tem capacidade para receber até 21 empresas com uma excelente infraestrutura
empresarial, que inclui salas de reunião, escritórios, auditório e refeitório. Com a construção do seu
terceiro prédio, previsto para ser inaugurado em outubro, a Incubadora terá capacidade para abrigar até
30 empresas.

