ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ELETRÔNICO
Este formulário tem o objetivo de formalizar a inscrição de projetos no programa de
incubação de empresas. O cadastro deve ser realizado por pessoas físicas. O formulário
deve ser preenchido com objetividade e clareza.
CADASTRO DE PROJETOS DE PESSOA FÍSICA
(repetir os campos de informações conforme a quantidade de pessoas envolvidas)

Nome:
Acadêmico da Feevale: ( ) Sim ( )Não Caso afirmativo Qual o Curso?
Endereço: Rua
Bairro:
Cidade:
Telefone (fixo e/ou celular):
E-mail:
Anexar currículo do(s) Empreendedor(es):

QUESTIONÁRIO
Mercado
i.
Em que consiste o produto e/ou serviço que será desenvolvido pela empresa?
ii.
Quem são os seus potenciais clientes e/ou usuários? Que necessidades do cliente
e/ou usuário a empresa irá satisfazer?
iii.
Quem são os seus principais concorrentes?
iv.
Como se caracteriza o mercado para o produto e/ou serviço da empresa? Há potencial
de crescimento do mesmo?
Capital
i.
Quais os recursos financeiros que o(s) sócio(s) tem para investir?
ii.
Quanto desse investimento são recursos próprios e quanto são recursos de terceiros?
iii.
Qual o preço de venda dos produtos/serviços de seus possíveis concorrentes?
Tecnologia
i.
Quais as tecnologias dominadas pela empresa e quais as que são necessárias serem
desenvolvidas?
ii.
Quais as suas principais fontes de capacitação e acesso à tecnologia?
iii.
Quais são os seus diferenciais tecnológicos em relação aos seus concorrentes que e
como elas impactam em seus clientes?
iv.
Como serão as interações tecnológicas entre seu produto/serviço e a Universidade
Feevale e o Feevale Techpark?
Empreendedor
i.
Os(As) empreendedores(as) se sentem capazes de propor um negócio para se instalar
dentro Feevale Techpark? Por quê?
ii.
Os(As) empreendedores(as) se sentem capazes de administrar a empresa surgida da
proposição desta ideia? Por quê?

iii.
iv.

Que características próprias você(s) poderia(m) destacar positivamente de sua
personalidade? E negativamente?
Como é a dedicação de tempo e esforço dos proponentes nessa ideia que está sendo
proposta?

Gestão
i.
Sua(as) área(s) de formação está(ão) alinhada(s) com o segmento em que pretende
atuar?
ii.
O empreendedor possui experiência anterior em gestão de negócios?
iii.
O empreendedor já estabeleceu o modelo de negócios do empreendimento?
iv.
O(s) empreendedor(es) possui(em) equipe com habilidades complementares para dar
conta das diferentes áreas da empresa de forma sistêmica? (ex: mercado, finanças,
tecnologia, operações, recursos humanos, etc)
v.
Há definição clara de papéis, responsabilidades e limites das atribuições de cada
membro do negócio (organograma funcional)?

