
Como se inscrever no edital
de fluxo contínuo 1/2022 

 



 

Acesse a página do CDT através 
do link www.cdt.unb.br e clique
na aba Empreendedorismo,
localizada no menu principal.

 
 

1 Acesse a página do CDT
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Ao passar o mouse em cima do
menu "Sobre a CEDES", uma 

série de submenus se abrirá. 
Deve-se clicar em

"MULTINCUBADORA".
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Na página da Multincubadora, clique 
na aba "Editais", localizada no menu
lateral. Em seguida, clique em "2022".

 

Acesse o edital2
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Em seguida, clique em "Saiba mais", no
Edital 01/2022. O edital RETIFICADO, bem
como a ficha de inscrição e outros
documentos importantes para o
processo seletivo estarão disponíveis.

 

Acesse o edital2
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Dados da proposta;
Dados do empreendimento;
Indicação de modalidade e tipo de incubação;
Dados dos(as) sócios, caso possua; 
Informações sobre o produto, serviço ou processo inovador que a sua proposta
de projeto ou negócio oferta ou pretende ofertar para o público alvo
delimitado pelos(as) empreendedores(as);
Potencial de mercado; 
Aspectos tecnológicos;
Atividades de gestão; 
Previsão de gastos; 
Investimentos iniciais.

   A ficha de inscrição solicita a descrição de diversas informações, dentre elas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Preencha a ficha de inscrição3
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A ficha de inscrição deve ser impressa,
assinada por todos(as) os(as) sócios(as)
e as páginas devem ser rubricadas por
todos(as). Após o recolhimento das
assinaturas, o documento deverá 
ser salvo em formato PDF e, enviado
para o e-mail multincubadora@unb.br,
com os demais documentos elencados
no edital e detalhados no próximo
passo deste documento orientador.

 
6

mailto:multincubadora@unb.br


Além das informações detalhadas sobre cada item e subitem solicitadas na ficha
de inscrição, o(a) representante legal pela proposta deverá providenciar toda a 
 seguinte documentação, conforme subitens 10.7.1 e 10.7.2 do edital:

10.7.1. Na modalidade de PRÉ-INCUBAÇÃO:
a) Currículo atualizado de empreendedores/sócios(as);
b) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência de empreendedores/sócios(as);
c) Cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU;
d) Comprovante de pagamento do recolhimento da taxa de inscrição;
e)Comprovações de premiações em atividades voltadas a tecnologia, inovação e
empreendedorismo (facultativo);
f) Comprovação de premiações em projetos nas disciplinas ofertadas pelo NITCDT
(facultativo);

Efetivação da inscrição4
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g) Comprovação de gestão na condição de empresário(a) Júnior pelo período
mínimo de 1 (um) ano (facultativo);
h) Carta assinada por todos(as) os(as) membros do empreendimento contendo a
relação dos nomes completos, CPF, RG e solicitação de isenção da taxa de custos
básicos em razão do benefício de assistência estudantil (facultativo).

10.7.2. Na modalidade de INCUBAÇÃO:
a) Modelo de Negócios do empreendimento no formato Canvas ou outro similar,
ou Modelo C, assinado pelos(as) empreendedores(as) em todas as páginas;
b) Cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU;
c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
d) Currículo atualizado de todos(as) os(as) empreendedores(as);
e) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência dos(as) empreendedores(as);

Efetivação da inscrição4
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f) Certidão do CNPJ da Empresa;
g) Contrato social e suas alterações, se houver;
h) Certidão de regularidade de FGTS;
i) Certidão negativa de débitos estadual ou distrital;
j) Certidão negativa da Receita Federal;
k) Certidão Negativa do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
l) Certidão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
m) Certificado ou Declaração de participação do empreendimento em programas
de projetos de ideação ou de processos de de PRÉ-INCUBAÇÃO, emitidos por
entidades, instituições, empresas ou outros entes atuantes em ambientes de
inovação (facultativo).
n) Comprovações de premiações em atividades de tecnologia, inovação e
empreendedorismo (facultativo);

Efetivação da inscrição4
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o) Comprovação de premiações em projetos nas disciplinas ofertadas pelo
NITCDT (facultativo);
p) Comprovação de gestão na condição de empresário(a) Júnior pelo período
mínimo de 1 (um) ano (facultativo);
q) Carta assinada por todos os membros do empreendimento contendo a relação
dos nomes completos, CPF, RG e solicitação de isenção da taxa de custos básicos
em razão do benefício de assistência estudantil (facultativo).

Efetivação da inscrição4
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O proponente deverá solicitar, através do nosso endereço eletrônico  (e-mail) 
 multincubadora@unb.br , a emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU e,
para tanto, deverá informar o nome completo, número do Cadastro de Pessoa
Física – CPF e o telefone do(a) responsável pela submissão da proposta.

Para efetivação da inscrição na sua respectiva modalidade de incubação (pré -
incubação ou incubação), o(a) responsável legal deverá encaminhar um único 
e-mail com a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, além dos
documentos elencados para cada modalidade, todos em formato PDF.
Os documentos devem ser salvos e enviados separadamente para o e-mail
multincubadora@unb.br .

Efetivação da inscrição4
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Após o envio da documentação, o(a) proponente irá receber um comunicado
contendo a confirmação de recebimento da proposta por meio do mesmo
endereço eletrônico de e-mail em que se realizou a comunicação inicial.
A relação das inscrições homologadas será divulgada no sítio eletrônico do
NITCDT (www.cdt.unb.br), em até cinco dias úteis após o recebimento da
proposta.

Comunicação do recebimento da proposta5

Agora é só aguardar. Boa sorte e esperamos vocês!
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA 
DÚVIDAS E DEMAIS INFORMAÇÕES

Venha nos conhecer! Agende sua visita!
 

@programamultincubadora
 

Programa Multincubadora UnB
 

multincubadora@unb.br
 

(Clique na opção, no menu lateral da Multincubadora)
 
 


