
ITEM A AVALIAR Nota

1. PERFIL EMPREENDEDOR  (0 - 10)

1.1. Pelo menos um dos sócios apresenta ter experiência na atividade empresarial? 0,00

1.2. Pelo menos um dos sócios apresenta capacidade técnica para o desenvolvimento do projeto proposto? 0,00

1.3. Os sócios apresentam alguma habilidade/conhecimento para exercer o cargo definido na empresa? 0,00

Subtotal Perfil Empreendedor (Média 0-10) 0,00

2. VIABILIDADE DE GESTÃO (0 - 10)

2.1. Define claramente o papel da equipe,  demonstrando definição clara das funções, com habilidade para 
dominar as responsabilidades inerentes à cada um.

0,00

2.2. O empreendedor define claramente qual a natureza do negócios. 0,00

2.3. A empresa possui recursos (Técnicos, Estrutura e parceiros) para desenvolvimento do empreendimento 0,00

Subtotal Viabilidade de Gestão (Média 0-10) 0,00

3. VIABILIDADE  MERCADOLÓGICA (0 - 10)

3.1. Demonstra conhecer o mercado  potencial para o produto. 0,00

3.2. A participação pretendida no mercado está condizente com a capacidade da empresa. 0,00

3.3. Há uma identificação clara dos clientes. 0,00

3.4. Demonstra  ter conhecimento da concorrência. 0,00

Subtotal  Viabilidade Mercadológica (Média 0-10) 0,00

4.VIABILIDADE TECNICA (0 - 10)

4.1. O produto demonstra a melhora satisfatória que o consumidor precisa 0,00

4.2. A ideia de negócio demonstra melhoras por introduzir algo novo/diferente de outros existentes 0,00

4.3. Qual estagio de desenvolvimento do Produto?  Protótipo (nota até 5); Pronto para comercialização (nota 
de  5 a 8); Já foi em processo de comercializado alguma vez (nota 10)

0,00

4.4. Produto possui patente depositada. (Sim nota 10 - Não nota 0) 0,00

4.5. O produto depende de alguma regulamentação, norma técnica ou legislação específica, cujo 
enquadramento seja obrigatório? Não (nota de 5 a 10). Sim. Com tempo entre  1 a 2 anos  (nota 5), acima 
desse tempo (nota 0)

0,00

4.6. O produto apresenta riscos ao meio ambiente?  Nenhum Impacto (nota 10);  
Impacto de baixa magnitude (nota  5)/ Impacto de alta magnitude (nota de 0 )

0,00

Subtotal Viabilidade Tecnológica  (Média 0-10) 0,00

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PROJETO

NOME DO PROJETO:

PROCESSO SELETIVO INCUBAÇÃO E PÓS INCUBAÇÃO



5. VIABILIDADE ECONÔMICA (CAPITAL) (0 - 10)

5.1. Apresenta o detalhamento dos investimentos necessários para o desenvolvimento do produto/serviço.
0,00

5.2. A equipe demonstra possuir capital necessário para desenvolvimento das atividades.
0,00

Subtotal Viabilidade Econômica  (Média 0-10) 0,00

TOTAL GERAL 0,00

Instiruição/Empresa
Nome e Assinatura do avaliador por extenso

CONSIDERAÇÕES:


