NORMAS PARA GRADUAÇÃO DE EMPRESAS INCUBADAS
(Texto aprovado na 21ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Inova
Metrópole)

Art. 1º. O presente instrumento tem por objetivo estabelecer as normas para
GRADUAÇÃO das empresas incubadas na Inova Metrópole, Incubadora de empresas
de base científica e tecnológica do Parque Tecnológico Metrópole Digital.
Art. 2º. Em atendimento ao inciso VI do Art. 3º da Resolução Nº 16.2017 – CONSUNI
e para efeito destas normas entende-se por graduação a etapa do processo de
incubação alcançada pela empresa que apresenta condições de, saindo da
incubadora, manter-se de forma sustentável e competitiva no mercado.
Art. 3º. A empresa incubada será considerada apta à graduação de acordo com os
resultados do processo de monitoramento e avaliação ao qual será submetida
durante sua permanência no sistema de incubação da Inova Metrópole.
Art. 4º. O monitoramento e avaliação é composto por dois instrumentos: um para os
eixos do negócio que avaliam aspectos ligados à tecnologia, capital, mercado e
gestão, e outro para avaliação do eixo empreendedor.
Art. 5º. O monitoramento e avaliação dos eixos do negócio é realizado na perspectiva
de evolução da empresa, observando aspectos relacionados a maturidade dos seus
processos e resultados.
Art. 6º. No monitoramento e avaliação do empreendedor é verificado
comprometimento do empreendedor com o desenvolvimento do seu plano pessoal.

o

§1º. Ao longo do processo de incubação a empresa deverá executar os diferentes
processos estabelecidos nos dois instrumentos, recebendo para cada eixo a avaliação
de “inexistente”, “insuficiente”, “razoável”, “bom” ou “excelente”.
§2º. As empresas também serão avaliadas em relação aos seus resultados obtidos,
respeitando as especificidades de cada incubada.
Art. 7°. Para ser considerada apta à graduação, a empresa incubada deverá:
I.
II.

Obter pelo menos a avaliação de “bom” em cada um dos eixos avaliados,
conforme especificado no Artigo 4;
Apresentar resultados financeiros e de mercado nos indicadores definidos para
a empresa incluindo, mas não se limitando a: faturamento anual, ponto de
equilíbrio fora da incubadora, disponibilidade de caixa.

Art. 8º. Cabe ao Conselho Deliberativo da Inova Metrópole decidir sobre a graduação
da empresa incubada tomando como base:
I.
II.

Os resultados quantitativos e qualitativos dos instrumentos de monitoramento e
avaliação ao qual foi submetida;
Relatório emitido pela gestão da incubadora.

Parágrafo único: À empresa considerada apta será conferido o correspondente
Certificado de Graduação.
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Art. 9º. A partir da entrega do certificado de graduação a empresa terá o prazo
estabelecido na Norma de Participação no Sistema de Incubação para liberação da
infraestrutura física disponibilizada pela incubadora para seu uso individual e durante o
mesmo tomar as seguintes providências:
I.
II.
III.
IV.

Definir novo endereço;
Atualizar endereço no CNPJ;
Atualizar informações no seu site;
Outras indicadas pela Gerência Executiva da incubadora, de acordo com as
especificidades de cada caso.
Natal-RN, 22 de maio de 2018.
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