
MINISTERIO DA EDUCAv
UNIVERSlDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RESOLUQAO N. 013/2018

Aprova a criagao da Incubadora Tecnolégica de Santa
Maria — ITSM da Universidade Federal de Santa Maria
e institui seu Regimento lnterno.

O REITOR DA UNIVERSlDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no uso de suas
atribuioées legais, estatutarias e considerando:

—— o Parecer N. 060/2018 da Comissao de Legislaoao e Regimentos, aprovado
na 807g Sessao do Conselho Universitario, de 29/06/2018, referente ao Processo N.
23081 .005648/2018-52.

RESOLVE:

Art. 19 Aprovar a criagao da Incubadora Tecnolégica de Santa Maria - ITSM da
Universidade Federal de Santa Maria, na estrutura organizacional da Agéncia de Inovagao
e Transferéncia de Tecnologia — AGITTEC, como Orgao executivo do Nacleo de Fomento
ao Empreendedorismo da Coordenadoria de Empreendedorismo.

Art. 29 A ITSM tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento cientifico,
tecnolégico, economico e social das regioes de abrangénoia da UFSM por meio do apoio a
empreendimentos de base tecnolégica, empresas juniores e demais associagoes que
visem o estimulo e a promogao do empreendedorismo, vinculados a pesquisa, a0
desenvolvimento e a inovagao por meio da difusao do conhecimento, de novas tecnologias
e experimentaoao e difusao de praticas inovadoras.

Art. 39 O Regimento da ITSM se constitui oomo Anexo desta Resoluoao.

Art. 49 Cabera a Pro—Reitoria de Planejamento efetuar os devidos registros no
Sistema de Classificaoao Institucional.

Art. 59 Cabera a Pré—Reitoria de Gestao de Pessoas realizar a destinagao de
uma fungao gratificada a ITSM.

Art. 69 Esta resoluoao entrara em vigor na data de sua publicaoao, revogadas as
disposiooes em contrario.

GABINETE DO REITOR DA UNIVERSlDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
aos trés dias do més de julho de dois mil e dezoito.
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u o Afonso Burmann,
Reitor.



REGIMENTO INTERNO DA INCUBADORA TECNOLDGICA DE SANTA MARIA -
ITSM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Anexo da Resolucao n. 013/2018, de 03.07.2018.

CAigiTULo I
DAS DISPOSIQOES PREMILINARES

Art. 19 A Incubadora Tecnolégica de Santa Maria — ITSM da Universidade
Federal de Santa Maria, doravante denominada simplesmente ITSM, sob gestao da
Agencia de Inovacao e Transferencia de Tecnologia — AGITTEC, reger—se-a por este
Regimento Interno e pelas demais normas legais aplicaveis.

§19 Incubadora de Empresas: ambiente dotado de condicées que permitam
o acesso a servicos especializados, orientacao, espaco fisico e infraestrutura técnica,
administrativa e operacional, que se destina a apoiar o desenvolvimento de micro e
pequenos empreendimentos de base tecnologica.

§29 As disposicoes constantes neste Regimento sao complementares as
obrigacoes estabelecidas nos contratos celebrados entre a ITSM e os
Empreendimentos e aplicam-se a todos os Empreendimentos residentes, seus sécios,
prepostos e funcionarios e a todos os Grupos de pré—incubacao e seus integrantes.

CAPiTULO ll .
DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E ESTRATEGIAS

Art. 29 A ITSM , com sede no Prédio 03 no Campus Central da UFSM, tem
como finalidade contribuir para o desenvolvimento cientifico, tecnologico, economico
e social das regioes de abrangéncia da UFSM por meio do apoio a empreendimentos
de base tecnolégica, empresas juniores e demais associacoes que visem o estimulo
e a promocao do empreendedorismo, vinculados a pesquisa, ao desenvolvimento e a
inovacao por meio da difusao do conhecimento, de novas tecnologias e
experimentacao e difusao de praticas inovadoras.

§19 Empreendimento de Base Tecnologica: empreendimento que fabrica ou
desenvolve produtos e/ou processos e/ou que presta servicos, fortemente baseado
no conhecimento cientifico e tecnologico aplicado.

§29 Incubado Interno: empresa de base tecnologica, setor e/ou projeto de
pesquisa desenvolvimento e inovacao selecionada por edital instalada fisicamente na
incubadora e que usufrui dos servicos de apoio oferecidos nas areas de gestao
tecnologica, empresarial, mercadologica e afins, mediante contrato préprio.

§39 Incubado Externo ou Empresa Associada: empresa de base tecnologica
selecionada por edital que nao se instala fisicamente na incubadora, mas que usufrui
dos servicos de apoio oferecidos nas areas de gestao tecnologica, empresarial,
mercadolégica e afins, mediante contrato préprio.

§49 Inovacao: implementacao de um produto (bem ou servico) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou
um novo método organizacional nas préticas de negécios, na organizacao do local de
trabalho ou nas relacées externas. ”‘r
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(Fol. 2 do Regimento lnterno da lncubadora Tecnolégica de Santa Maria — ITSM da Universidade
Federal de Santa Maria)

§59 A ITSM visa desenvolver ou apoiar aooes préprias ou com parcerias,
integradas em atividades de educagao empreendedora, pesquisa em inovaoao.
desenvolvimento de produtos e/ou servioos ou outros temas relacionados a gestao de
inovagao nos empreendimentos de base tecnolégica.

Art. 39 A ITSM tera os seguintes objetivos:
I — apoiar a formagao e a consolidagao de empreendimentos, em demandas

de interesse da UFSM;
|| - identificar empreendedores dentro da UFSM e regiao;
||| - possibilitar aos empreendimentos a utilizagao dos servigos, da

infraestrutura e do espago da ITSM, mediante objetivos, obrigagées e condigoes
estabelecidas em instrumento juridico proprio;

IV - ser espago de praticas modernas de ensino, pesquisa e extenséo
vinculadas ao empreendedorismo, difusao tecnolégica, desenvolvimento e inovagao;

V - fomentar o espirito empreendedor e a manifestaoao criativa entre alunos,
ex-alunos e profissionais afiliados a projetos da Universidade, na forma de
desenvolvimento, produgao e comercializagéo pioneira de novos produtos ou
servigos; e

VI - ampliar o grau de sucesso comercial dos novos empreendimentos
gerados.

CAPiTULO III _
DA ADMINISTRAQAO

Art. 49 A Administraoao da ITSM, doravante denominada simplesmente
Administragao, esta a cargo da AGITTEC por meio da Coordenadoria de
Empreendedorismo, conforme diretrizes e orientagoes do Conselho Gestor.

Parégrafo Unico. A Administragao da ITSM estara vinculada a Coordenadoria
de Empreendedorismo e ao seu Nt’JcIeo de Fomento ao Empreendedorismo que
designara um gestor qualificado, com dedicagao de pelo menos 20 (vinte) horas
semanais e um assessor (a), com dedicagao exclusiva e com competéncia para
responder pela incubadora na auséncia e/ou impedimento do gestor, atendendo 0s
requisitos do Decreto N° 49.354, de 10 de julho de 2012 que dispoe sobre os Parques
Cientificos e lncubadoras de Empresas de Base Tecnolégica.

Art. 59 O Conselho Gestor. sera exercido pelo Conselho Superior da
AGITTEC e tera as seguintes atribuigées:

| — estabelecer as politicas e as estratégias de atuagao da ITSM, alinhadas
com o PDI da UFSM e com as politicas nacionais para educagao, Ciéncia, tecnologia
einovaoao;

II — avaliar o desempenho da ITSM; e
”I — apreciar os relatérios anuais da ITSM.

Art. 69 A selegao dos empreendimentos a serem instalados na ITSM sera’
realizada por Comissao de Selegao designada pela Coordenadoria de
Empreendedorismo. 2/
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Art. 79 As competéncias da Administragao da ITSM por meio do seu Gestor,
consistem em:

| — gerenciar o complexo técnico, administrativo e operacional;
|| - servir de agente articulador entre os empreendimentos abrigados e a

ITSM;
III — elaborar planos, programas, normas, critérios e outras propostas

julgadas necessaries ou a administragao da ITSM, submetendo-cs a aprovagao da
Coordenadoria de Empreendedorismo;

IV - convocar e dirigir reuni6es interna, envolvendo o pessoal da ITSM, os
representantes dos empreendimentos incubados e seus empregados, para discutir e
deliberar sobre assuntos de interesse desta;

V - arbitrar e buscar diminuir eventuais conflitos que venham a se
estabelecer no interior da ITSM;

VI — deliberar sobre dUVIdaS e casos omissos, consultando a Coordenadoria
de Empreendedorismo;

VII— analisar, consultando a Comissao de Selegao, as propostas
apresentadas, submetendo o resultado da anéIise a deliberagao a Coordenadoria de
Empreendedorismo;

VIII - convocar reuni6es ordinérias e extraordinérias da Comisséo de
Seleoao, dirigindo-as;

IX - buscar, junto aos parceiros da ITSM, o apoio para a execugao das
propostas e projetos aprovados pelo Conselho Gestor;

X - realizar gestoes, junto aos orgéos competentes, para obtengao de
recursos necessérios a efetivagao de projetos;

XI - idealizar, organizar, realizar e acompanhar atividades que resultem em
meIhorias na capacitagéo dos empresérios e seus empregados, como cursos,
palestras, treinamentos, visitas de especialistas, entre outros;

XII - estimular e organizar a participaoao dos empreendimentos em feiras,
exposigoes e assemelhados;

XIII - promover atividades que estimulem a convivéncia entre empresario,
seus empregados e o pessoal da ITSM;

XIV - cumprir e fazer cumprir o Regimento da ITSM e as decisoes do
Conselho Gestor;

XV - submeter ao qgamento e aprovagéo do Conselho Gestor o orgamento
anual, as contas, baIancetes, balanoos, relatérios anuais, entre outros;

XVI - expedir normas administrativas e operacionais, necessérias as
atividades da ITSM e ao funcionamento dos empreendimentos incubados;

XVI I— fornecer ao Conselho Gestor informagées e meios necessaries ao
eficiente desempenho de suas atribuiooes; e

XVIII - participar das reunioes do Conselho Gestor, secretariando-as.

Art. 89 As competéncias da Administragao por meio do Assessor, consistem
em:

| - cooperar com o Gestor no que for necessario em relaoéo a organizaoéo
administrativa da ITSM;

|| - auxiliar os empresarios incubados na ITSM a solucionar problemas
administrativos imediatos; e

“I — resolver problemas imediatos da ITSM, quando da auséncia do Gestor.
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CAPi‘fULO IV
DO PROCESSO DE SELEQAO DOS EMPREENDIMENTOS

Art. 99 A selegao de projetos de empreendimento a serem admitidos pela
ITSM sera feita por edital préprio, podendo ser de fluxo continuo a critério da
Coordenadoria de Empreendedorismo e de disponibilidade de espago fisico.

§19 Pré—lncubagao: fase destinada a validagao dos projetos, voltada a0
planejamento e constituigao do empreendimento e a possibilidade da criagao de
possiveis negécios analisando a sua viabilidade técnica e econémica e o perfil dos
empreendedores.

§29 lncubagao é a fase na qual o empreendimento pode se instalar
fisicamente ou nao dentro da incubadora:

- Incubagao interna: o empreendimento se instala fisicamente dentro da
incubadora;

- lncubagao externa e/ou empresa associada: o empreendimento nao se
instala fisicamente dentro da lncubadora, mas pode usufruir do mesmo apoio em
termos de servigos e areas de uso comum que aqueles empreendimentos que se
instalam fisicamente, contudo, sem ocupar um espago dentro da infraestrutura da
lncubadora. A incubada externa e/ou associada pode utilizar a infraestrutura e as
servigos de apoio cientifico e tecnologico e de suporte operacional oferecidos com o
intuito de desenvolver plenamente seus projetos.

§39 O Edital sera baseado em condiooes e critérios especificos para
apresentagao e seleoao das propostas dos empreendimentos candidatos a pré—
incubaoao, incubagao interna, incubagao externa e empresa associada.

§49 Empreendimentos graduados pela lncubadora podem passar
automaticamente a empresa associada desde que celebrado termo préprio e haja
interesse deste e da lncubadora.

§59 Podera haver processo de selegao para lncubagao em ambiente Coletivo
(Coworking) de empreendimentos ou microempreendedores individuais que
desenvolvam projetos de base tecnolégica. Estes terao acesso as estruturas de uso,
tais como, salas de conferéncias, copa, salas de reuniao, treinamentos, cursos e
eventos de acordo com a infraestrutura disponivel e a politica de treinamento da ITSM
e da AGITTEC.

Art. 10 A disponibilidade de vagas deve ser amplamente divulgada nos meios
de comunicagao, de modo a tornar o processo de selegao pUbliCO e transparente.

Paragrafo Unico. A quantidade de vagas para ingresso na Pré—Incubagao,
na Incubagao Interna, na lncubagao Externa e como Empresa Associada estarao
condicionadas a capacidade de atendimento, ao potencial de suporte operacional e a
qualidade das propostas candidates.

Art. 11 Os empreendimentos passiveis de residéncia devem enquadrar—se
na area de atuaoao da UFSM, podendo ser empreendimentos nascentes, setores ou
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovagao de empresas existentes.

Art. 12 Setores e/ou Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovagao
aprovados para incubagao terao o prazo de um ano para assinarem projeto de
cooperagao técnica com a UFSM, caso contrario serao desligados do processo de
incubagao. )7
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Art. 13 As propostas encaminhadas sao analisadas por uma Comissao
especifica de Selegéo, composta de técnicos especializados nas areas de atuagao da
UFSM e podem ser da prépria UFSM, de outras ICT’s e da comunidade externa que
sejam reconhecidos como experientes nas areas dos projetos avaliados.

Art. 14 Os projetos selecionados pela Comissao de Selegao serao
encaminhados a Diregao da AGITTEC para aprovagao.

~ CAPETULO v
DA ADMISSAO, DA PERMANENCIA E DO DESLIGAMENTO DO

EMPREENDIMENTO

Art. 15 Para a admissao do empreendimento na ITSM deve haver
atendimento as exigéncias expressas em instrumento juridico préprio.

Art. 16 Apos serem aprovados os projetos pela AGITTEC, os
empreendedores serao notificados, por ordem de classificagao, para assinar o
Contrato de Permisséo de Uso e, apos a assinatura, terao um prazo de 30 (trinta) dias
para se instalarem na ITSM.

Art. 17 O prazo de permanéncia do empreendimento na ITSM na fase de
Pré-lncubaoao e de até seis meses e na fase de lncubagao interna/externa e de ate
trés anos prorrogéveis por mais duas vezes de até um ano mediante avaliagao da
Gestao da ITSM e da Coordenadoria de Empreendedorismo.

§19 Caso o empreendimento queira manter vinculo com a ITSM, apos o
periodo de Incubaoao Interna/externa, mas sem utilizagao de espago fisico, podera
fazé-lo tornando—se Empresa Associada.

§29 O prazo de vinculo na categoria Empresa Associada é lndeterminado,
ou seja, até que as partes nao tenham mais interesse.

Art. 18 O periodo de permanéncia do empreendimento na ITSM, referido no
Art. 17, compreende 4 (quatro) fases:

| — Implantagao ou Pré-lncubagao: tempo necessario para se obter a
documentagao legal e aprimorar o plano de negocios do empreendimento que é o
documento que formaliza o planejamento empresarial do empreendimento, visando a
redugéo de riscos na implementagao do negocio, servindo, também, como
instrumento de acompanhamento do desempenho da empresa no processo de
residéncia na ITSM.

|| — Crescimento: tempo necessario para o empreendimento se consolidar
técnica e financeiramente;

||l - Consolidagao: fase em que o empreendimento deve se ater ao
fortalecimento econémico da empresa, visando a sua transferéncia para instalaooes
préprias definitivas; e

IV — Graduagao: fase em que a empresa deve estar apta a transferir-se em
definitivo para instalaeoes préprias.

Art. 19 O desligamento do empreendimento residente na ITSM ocorre
quando:

| — vencer o prazo estabelecido no instrumento juridico proprio; 71—7)/



(Fol. 6 do Regimento lnterno da Incubadora Tecnolégica de Santa Maria — ITSM da Universidade
Federal de Santa Maria)

M - ocorrer desvio dos objetivos ou insolvéncia da empresa;
III - apresentar riscos a seguranga humana, ambiental e patrimonial da

UFSM;
IV - apresentar desempenho considerado insuficiente pela negligéncia de

seus gestores, conforme instrumento préprio de avaliagao constante em edital, e néo
uso das instalagoes fornecidas pela ITSM;

V - apresentar riscos a idoneidade dos empreendimentos residentes na
ITSM; e

VI - ocorrer infraoao a qualquer das clausulas do contrato firmado.
§19 Ocorrendo o seu desligamento, o empreendimento residente deve

entregar a ITSM, em perfeitas oondiooes, as instaiagoes e os equipamentos cujo uso
lhe foi permitido.

§29 As benfeitorias decorrentes de alteraoées e reformas porventura
realizadas, sao incorporadas automaticamente ao patrimonio da UFSM.

CAPiTULO VI
DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DISPONIBILIZADOS AOS

EMPREENDIMENTOS RESIDENTES NA INCUBADORA

Art. 20 A ITSM deve disponibilizar a infraestrutura associada e a prestagao
de servioos de suporte operacional ao empreendimento, por meio de:

| — Disponibilizaoao de uma area, que poderé variar de 5 m2 até 250m2
durante o periodo de incubagao de acordo com as necessidades do empreendimento
residente e a disponibilidade de espago fisico na ITSM e o espaoo existente, bem
como da infraestrutura a ela associada, para uso coletivo, resguardado os interesses
da UFSM. No caso de Incubagao em espago coletivo, nao havera variagao do espaoo
disponibilizado.

II — Prestagao de servioos de suporte operacional, subdividida em:
a) Suporte operacional comum, que compreende:

- Recepoao;
- Secretaria;
- Recursos de comunicagao eletrénica;
— Manutenoao e limpeza das areas internas e externas;
— Utilizaoao da sala de reunifies; e
- Utilizagao da biblioteca da Universidade.

b) Suporte operacional especifico, podendo compreender:
- Uso regulamentado dos laboratorios de ensino e pesquisa, de qualquer

area do conhecimento, existentes na UFSM;
- Utilizaoao dos servioos de comunicagao e rede de dados, quando

disponiveis;
- Facilitagao de acesso a consultorias técnicas especializadas;
— Apoio na participaoao e realizaoao de eventos; e
- Facilitagao de acesso a consultorias nas areas contabil, administrativa

e gerencial.
Paragrafo Unico. As empresas juniores juntamente com os

empreendimentos da pré—incubaoao poderao compartilhar de um ambiente integrado
onde os empreendedores podem desenvolver suas atividades utilizando os mesmos
recursos com pessoas que nao necessariamente trabalham na mesma empresa.

33
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Art. 21 A utilizagao dos servigos descritos neste capltulo esta sujeita a
normas e regulamentos complementares a serem estabelecidos pela AGITTEC e
poderao serem oferecidos em conjunto com a Pulsar - Incubadora da UFSM.

CAPiTULO VII
DOS PREQOS

Art. 22 Os pregos dos servigos da ITSM de Santa Maria estao assim
constituidos:

| - o empreendimento residente na incubadora pagara mensalmente a
UFSM, a titulo de uso do modulo, valor determinado em edital de selegao dos
empreendimentos, para cada metro quadrado disponibilizado, o qual desde jé o
empreendimento tecnolégico reconhece como valor liquido, certo e exigivel;

|| — a UFSM podera ser remunerada pelos investimentos feitos nos
empreendimentos na forma de royalties com participagao nas vendas conforme edital
de selegao de empreendimentos tecnolégicos para a Incubadora Tecnolégica de
Santa Maria; e

“I - para a modalidade de incubagao Empresa Associada, sera cobrado o
equivalente a 5m2. No caso da lncubaoao em Ambiente Coletivo, sera cobrado o valor
equivalente ao de 7m2.

Art. 23 Os servigos complementares e individualizados serao cobrados de
acordo com a efetiva utilizagao, conforme valores a serem fixados em tabela anual de
valores, do qual sera dada Ciéncia prévia aos empreendimentos residentes da ITSM.

Art. 24 Os outros servigos eventualmente prestados pela UFSM aos
empreendimentos na ITSM que forem estranhos aqueles ora previstos, serao
remunerados conforme o estabelecido em contrato de prestagao de servioos em
separado.

CAPiTULO VIII
NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Art. 25 O horario de funcionamento da ITSM é correspondente ao horario de
expediente da UFSM, podendo variar de acordo com seu regimento interno.

§19 Sécios, funcionarios e estagiarios de qualquer dos empreendimentos
instalados, devidamente cadastrados junto a ITSM, podem ter acesso as instalagoes
individuais da ITSM ou da PULSAR, fora do horario de expediente.

Art. 26 A realizagao de eventos com pL'Iico externo, fora do horario de
expediente ou em feriados e finals de semana, somente pode ocorrer em casos
especiais e deve ser previamente autorizada pela Administragao da ITSM.

Art. 27 E permitida a instalaoao de linhas telefonicas e de internet privada
nos empreendimentos, desde que haja disponibilidade na caixa telefonica que serve
a ITSM, sendo os custos oriundos dessas instalagoes de responsabilidade exclusiva
dos empreendimentos. ./
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Art. 28 Toda correspondéncia encaminhada ao empreendimento é entregue
nas condigées em que é recebida.

Art. 29 Cada empreendimento recebe por ocasiao da instalagao na ITSM,
autorizagao de acesso ao seu médulo e as dependéncias de uso comum de acordo
com a tecnologia adotada pela AGITTEC.

Art. 30 E vedada ao empreendimento a utilizagéo de equipamentos e a
realizagéo de atividades que posam interferir nos trabalhos da ITSM no todo ou de um
dos empreendimentos residentes, sendo, também, expressamente proibida a
manipulaoao de materiais que possam afetar ou colocar em risco a seguranga ou a
saL’Jde do pUbliCO da Incubadora.

Art. 31 A ITSM, a AGITTEC e a UFSM nao respondem, em nenhuma
hipétese, pelas obrigagoes assumidas pelos empreendimentos junto a fornecedores,
terceiros, empregados, nem por impostos e taxas.

Art. 32 O proprietario ou sécio do empreendimento residente na ITSM, seus
empregados e demais pessoas que participam da empresa, nao tém nenhum vinculo
empregaticio com a UFSM.

Art. 33 O empreendimento residente pode utilizar servigos de terceiros,
oferecidos pela ITSM ou por Orgaos conveniados, na forma estabelecida em
instrumento juridico proprio.

Art. 34 E de responsabilidade do empreendimento residente a reparagao dos
prejuizos que venha a causar a ITSM ou a terceiros, em decorréncia da utilizagao da
estrutura fisica dos mesmos e dos parceiros, nao respondendo a UFSM por nenhum
onus a esse respeito.

Art. 35 As ligaooes de méquinas, aparelhos ou equipamentos, que exijam
consumo de energia elétrica, agua ou outra utilidade, além do estabelecido, bem como
a exploragao do ramo industrial que implique aumento de risco e periculosidade,
dependem de prévia autorizaoao que pode exigir da empresa residente as
modificagoes que se fizerem necessarias nas instalaooes cujo uso Ihe foi permitido.

Art. 36 Sempre que necessario, para garantir a seguranga das instalaooes,
é solicitado ao empreendimento a execuoao, com recursos préprios, de reparos,
reformas ou alteragées na estrutura fisica ocupada.

Art. 37 0 use das instalagoes da ITSM por pessoal do empreendimento
residente subentende a observéncia de todas as regras de horario, postura e de
comportamento exigidas pela Incubadora. }
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CAPiTULO Ix~
DAS PARCERIAS E DAS ATRIBUIQOES DOS PARCEIROS

Art. 38 A ITSM busca como parceiros os ergaos, empresas, entidades, ICT’s,
instituigoes que apresentem potencial para apoiarem os processos de geragao,
instalaoao e apoio a empreendimentos de base tecnologica.

CAPiIULO x
DISPOSIQOES GERAIS

Art. 39 A UFSM, por meio da Coordenadoria de Empreendedorismo e o
Conselho Gestor, resolvera os casos omissos advindos deste Regimento interno,
podendo decidir sobre normas complementares ou alteragao das ja existentes,
visando sempre proporcionar melhores condiooes de funcionamento a Incubadora.

Art. 40 A ITSM podera destinar até 40% de sua area disponivel para
incubaoao para a realizaoao de edital interno para aumento de area de suas empresas
residentes selecionadas em edital préprio.

Art. 41 O prazo de funcionamento da ITSM é por tempo indeterminado.

Art. 42 Para preservar o sigilo de todas as atividades em execugao na ITSM,
a circulaoao de pessoas depende de prévio credenciamento e restringe—se as areas
designadas.

Art. 43 As questoes de propriedade intelectual sao tratadas caso a caso,
considerando-se o grau de envolvimento da ITSM ou do corpo técnico da UFSM no
desenvolvimento ou aperfeigoamento de modelos ou processos utilizados pelo
empreendimento residente, com observancia da legislagao aplicavel e das normas
estabelecidas pela AGITTEC e UFSM.

Art. 44 Este Regimento entrara em vigor na data de sua aprovagao,
revogadas as disposigoes em contrario. , ._,


