CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO
GRANDE DO NORTE- CEFETIRN
ESTATUTO DO NÚCLEO DE INCUBAÇÃO TECNOLÓGICA
(Aprovado pela Resolução n° 02/94-CTC)

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E SEDE
Art. 1° - O Núcleo de Incubação Tecnológica do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte é um Programa de incentivo à formação de
empreendedores en'l áreas compatíveis com as atividades de ensino, pesquisa e extensão
oferecidas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte e outras
áreas afins.
§ 1° O Núcleo de Incubação Tecnológica do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Rio Grande do Norte será denominado NIT, vinculado diretamente à Direção Geral da
Instituição.
§ 2° O NlT desenvolverá suas atividades prioritariamente na Cidade de Natal/RN,
situando-se no Campus do Estabelecimento, localizado na Avenida Senador Salgado Filho,
1559, Tiro~ CEP: 59.015-000, podendo, no entanto, atuar na Unidade de Ensino
Descentralizada de Mossoró-RN, através de posto avançado.
§ 3° O CEFETIRN terá como parceiros na estruturação do NlT as Entidades e Empresas
do Protocolo de Intenções de implementação, bem como outras que venham posteriormente
integrar o Programa.

CAPÍTULO 11
DO OBJETO
Art. 2° - O NlT caracteriza-se como programa de extensão e desenvolvimento
empresarial e profissional, voltado para a problemática regional e para a melhoria das condições
sociais, e de apoio ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como
principal objetivo a transformação de idéias em serviços e/ou produtos com inovação
tecnológica para a inserção no mercado.

CAPÍTULO III
DAS FINALIDADES
Art. 3° - Para atender as suas finalidades, o NlT atuará de forma a alcançar, entre outros,
os seguintes objetivos:
I
- promover, isoladamente ou em conjlDlto com outras instituições, cursos de capacitação
destinados a candidatos a empreendedores, de modo a capacitá-los na atividade de
gerenciamento e constituição de empresas;

II

- implantar estruturas fisicas e criar condições de trabalho para a incubação das empresas

nascentes~

lll - viabilizar, junto às instituições parceiras eventos, cursos e seminários que contribuam
para o fortalecimento das empresas incubadas~
IV - servir como facilitador para as empresas incubadas o uso de laboratórios e de outras
instalações do CEFET, de acordo com os valores constantes na tabela de custos disponível no
NIT~

V
- promover intercâmbio com Instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de
projetos cooperativos, com vistas à transferência e absorção de tecnologias para as empresas
incubadas~

VI - promover o contato das empresas incubadas com organismos financiadores com a
finalidade de viabilizar recursos de investimentos em equipamentos e insumos;
vn - intermediar a absorção de estagiários nas empresas incubadas~
vm - responsabilizar-se pelo patrimônio colocado a disposição do programa, zelando pela sua
manutenção e renovação, viabilizando e recolhendo os recursos necessários junto às Empresas
Incubadas.

Parágrafo Único: Para a realização de suas finalidades, o NIT pode interceder junto as
Instituições parceiras para que realizem acordos, contratos e convênios com órgãos ou
entidades públicas ou privadas que tenham interesse em contribuir de forma efetiva para o
desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte.

CAPÍTULO IV
DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Art. 4° - As empresas poderão participar do NIT de três maneiras distintas: Empresas
Residentes, Empresas Associadas e Empresas Colaboradoras.
I
- Empresas Residentes são consideradas as pessoas jurídicas que mantenham sua sede no
ambiente do NIT, colaborando com os custos totais de manutenção e custeio do Programa.
TI - Empresas Associadas são consideradas as pessoas jurídicas que estejam em dia com suas
obrigações legais e que tenham sido Empresas Residentes, contribuindo, em contrapartida, com
uma taxa estabelecida no Termo de Convênio do NIT, cláusula quinta, item 5.11.
m - Empresas Colaboradoras são consideradas as pessoas jurídicas que mantenham relação de
converuo com o CEFET, visando contribuir de forma significativa para a expansão,
consolidação e aperfeiçoamento das atividades do NIT e de suas Empresas Residentes e
Associadas.

Parágrafo Único - Não poderão participar da gerenc1a ou administração dessas
empresas, servidores públicos, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Art. 5° - A admissão de Empresas Associadas e Residentes será homologada pelo
Conselho Deliberativo, mediante parecer técnico de aprovação apresentado pela Comissão de
Avaliação e Acompanhamento do NIT.
Art. 6° - São direitos das Empresas Residentes:
I
- manter sede nas dependências do NIT por um período previamente determinado;
li
- utilizar os equipamentos de uso comum da Incubadora, de acordo com tabela de custos
disponível no NIT;
m - utilizar os equipamentos laboratoriais das gerências de áreas do CEFET, no período de
não utilização didática, que sejam disponibilizados pela chefia a que estão vinculados, mediante
prévia solicitação, com intennediação dos órgãos de direção e execução do NIT e de acordo
com tabela de custos disponível no NIT;
IV - utilizar-se dos serviços do NIT postos à disposição das Empresas Residentes;
V
- receber periódicos e outras publicações veiculadas pelo NIT;
VI - participar, com direito a redução de taxas, de eventos viabilizados pelo NIT.
Parágrafo Único: A exclusão de qualquer Empresa Residente do programa do NIT
poderá ser voluntária, desde que esteja em dia com sua contribuição mensal para o custeio e
manutenção da incubadora, ou por determinação do Conselho Deliberativo, caso contrarie os
dispositivos do presente Estatuto.
Art. 7° - São deveres das Empresas Residentes do NIT:
- cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Estatuto;
- honrar os compromissos assumidos para com o NIT;
m "' promover e divulgar os objetivos e as finalidades do NIT;
IV - zelar pelo patrimônio fisico de uso comum do NIT;
V
- cumprir integralmente as decisões da Coordenação Geral do NIT;
VI - participar continuamente de todas as atividades promovidas pelo NIT;
Vll - manter-se em dia com as obrigações legais;
Vll1 - disponibilizar, em qualquer tempo, para fins de comprovação jWlto a instituições
parceiras, o balancete financeiro da empresa, assinado pelo contador;
IX - assumir inteira responsabilidade e zelo pelos equipamentos e instalações do
CEFETIRN, devolvendo no tempo aprazado o espaço cedido, no estado em que os recebeu;
X
- solicitar ao Coordenador Geral do Programa, autorização para veicular matéria
jornalística ou publicitária que contenha referência ao NIT;
XI - providenciar a transferência da sua Sede do ambiente do NIT imediatamente após o
término de seu prazo de incubação.
I
ll

A.-t. 8° - São direitos das Empresas Associadas:
I
- utilizar, mediante prévia assinatura de convênio, os equipamentos laboratoriais das
gerências de áreas do CEFET nos tempos de não utilização didática que sejam disponibilizados
pela chefia do setor a que estão vinculados;
TI
-receber periódicos e outras publicações veiculadas pelo NIT;
ill - participar, com direito a redução de taxas, de eventos viabilizados pelo NIT.

v\

Art. 9° - São deveres das Empresas Associadas:
I
- honrar os compromissos asswnidos com o NIT;
li
- promover e divulgar os objetivos e as finalidades do Programa;
ID - cumprir integralmente as decisões do Conselho Deliberativo do NIT;
IV - solicitar ao Coordenador Geral do Programa autorização para veicular matéria
jornalística ou publicitária que contenha referência ao NIT.

I
li

m

Art. 10- São direitos das Empresas Colaboradoras:
- receber periódicos e outras publicações veiculadas pelo NIT;
- participar, com direito a redução de taxas, de eventos promovidos pelo NIT;
- usufruir de ~ireitos assegurados por força de Convênio assinado com o CEFET/RN.

Art. 11 - São deveres das Empresas Colaboradoras:
I
- honrar os compromissos asswnidos com o NIT;
li
- promover e divulgar os objetivos e as finalidades do NIT;
m - solicitar ao Coordenador Geral do Programa, autorização para veicular matéria
jornalística ou publicitária que contenha referência ao NIT.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA
I
a)

Art. 12- O NIT possuirá a seguinte estrutura básica:
- Órgão de Deliberação:
Conselho Deliberativo

11
a)
b)
c)

-Órgãos de Direção e Execução:
Coordenador Geral do Programa
Coordenador Técnico
Secretaria Executiva

SEÇÃO I - DO CONSELHO DELIBERATIVO
Art. 13 - O Conselho Deliberativo é o órgão superior de deliberação do NIT, formado
por 07 (sete) membros, com a seguinte composição:
I
-Diretor Geral do CEFET ou servidor designado pelo mesmo, que presidirá o Conselho;
11 · - Diretor de Ensino do CEFET;
ill - Diretor de Relações Empresariais do CEFET;
IV -Um representante dos Órgãos de Direção e Execução do Programa;
V
-Um representante das Empresas Incubadas;
VI -Um representante do SEBRAE/RN;
VII -Um representante do Banco do Nordeste.

§ 1° - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente wna vez em cada semestre e
extraordinariamente, quando for convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos
conselheiros, sempre com a presença da maioria absoluta dos membros em primeira convocação
e de qualquer número deste em segunda convocação, wna hora após.
§ 2° - Nas reuniões do Conselho Deliberativo, quando a presença dos seus membros for
maior que dois terços, as decisões serão tomadas por maioria simples. Quando a presença for
inferior a dois terços, as decisões somente serão válidas se tomadas por maioria de no mínimo
dois terços dos presentes.
§ 3° - Para os. membros do Conselho Deliberativo, pertencentes aos quadros do CEFET,
o mandato será coíncidente ao do Diretor Geral, ínterrompendo-se sempre que houver
substituições ou quando for nomeado outro Diretor Geral. Para os demais membros, o período
de mandato é de dois (02) anos, ficando a cargo da Entidade, a recondução ou não de seu
representante.

Art. 14- Compete ao Consellio Deliberativo:
I
- aprovar a proposta orçamentária do NIT referente ao ano seguinte, até o dia 15 de
dezembro do ano em curso;
II
- homologar a absorção das Empresas Residentes e Associadas;
m - aprovar e encamínhar ao Diretor Geral do CEFET os termos de Convênios com outros
órgãos relacionados com o Programa;
IV - aprovar os nomes do Coordenador Geral do Programa e do Coordenador Técnico
índicados pelo Diretor Geral do CEFET;
V
- aprovar modificações neste Estatuto, com base em solicitação devidamente justificada
pelo Coordenador Geral do Programa;
VI -divulgar externamente o NIT;
Vll - sugerir programas e novas áreas de atuação;
vm - resolver os casos omissos deste Estatuto.

SEÇÃO 11 - DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E EXECUÇÃO

Art. 15 - Os órgãos de direção e execução do NIT serão constituídos por um
Coordenador Geral do Programa, um Coordenador Técnico e wna Secretaria Executiva
Art. 16 - O Coordenador Geral do Programa e o Coordenador Técnico serão indicados
pela Direção Geral do CEFET ao Consellio Deliberativo, para fins de aprovação.

Art. 17 - Compete ao Coordenador Geral do Programa:
I
- cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo;
II
- cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno;
m - promover articulações inter-institucionais e ações de integração com a Comunidade;
IV - avaliar continuamente a evolução das Empresas Residentes, em conjunto com a
Coordenação do NIT, submetendo relatórios bimestrais ao Conselho Deliberativo;
V
- elaborar, em conjunto com a Coordenação do NIT e os setores competentes do CEFET,
minuta dos convênios com diversos órgãos que digam respeito ao NIT;
VI
- representar o Programa de Incubadora nos contatos com outros órgãos públicos e
privados.

Art. 18- Compete ao Coordenador Técnico:
I
-gerenciar administrativamente o NIT;
ll
- intermediar os interesses das Empresas Residentes e Associadas junto aos Laboratórios
do CEFET;
m -elaborar e executar com outras instituições ou órgãos internos da CEFET, os planos de
capacitação gerencial essencial para formação dos titulares das Empresas Residentes;
IV - elaborar, em conjunto com a Coordenação Geral do Programa, o Regimento Interno,
contendo as normas de fi.mcionamento do NIT e efetuar as alterações pertinentes ao mesmo,
quando se fizer necessário;
V
- elaborar, em conjunto com a Coordenação Geral do Programa, o Termo de Convênio
que será assinado entre o CEFET-NIT e as empresas incubadas;
VI -manter a guarda de cópia toda a documentação das Empresas Residentes;
Vll - assessorar às empresas incubadas no desenvolvimento de processos produtivos ou de
Serviços;
Vill - providenciar o recolhimento das contribuições financeiras das Empresas Residentes e
Associadas;
IX -fiscalizar a documentação das Empresas Residentes, bem como suas obrigações legais e
tributárias;
-resolver outros casos inerentes ao funcionamento do NIT.
X
Art. 19- Compete a Secretaria Executiva:
I
- atender o público externo a respeito de assuntos ligados ao NIT;
li
-controlar, através de formulários próprios, o uso do telefone, fax, xerox;
m - coordenar o procedimento da utilização dos equipamentos laboratoriais e de uso
comum, sala de treinamento, auditório, de acordo com a tabela de custos disponível no NIT,
· com reserva de horário e acompanhamento da utilização dos mesmos;
IV - administrar a execução dos serviços de limpeza nas áreas comuns do NIT;
V
- auxiliar a Incubadora em serviços de rotina administrativa.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
Art. 20 - A execução contábil e financeira será regulamentada pelo Conselho Deliberativo
e ficará a cargo da Coordenação Geral do Programa as seguintes funções:
I
- gerenciar as contribuições mensais depositadas pelas Empresas Residentes e Associadas,
bem corno as doações das Empresas Colaboradoras;
II
- providenciar o pagamento de todas as obrigações assumidas para manutenção e
ampliação do ambiente do NIT.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO AO NIT
Art. 21 - Terão acesso ao apoio do NIT, projetos de empresas com personalidade
jurídica, de alunos, ex-alunos, servidores da CEFET, instituições de ensino e pesquisa e do
público em geral.
Art. 22 - Para obter acesso aos beneficios do NIT, as empresas e/ou grupo de pessoas
interessadas deverão elaborar Projeto de Empreendimento, em formulários apropriados.

CAPÍTULO VIII
DA COMPETÊNCIA DOS USUÁRIOS DO NIT
Art. 23 - Compete aos usuários do NIT:
- cumprir o Projeto dentro do cronograma previsto;
- permitir o acesso, pelo Conselho Deliberativo e pelos Órgãos de Direção e Execução a
todas as informações da empresa.

I
II

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 24 - As instituições que venham a constituir o NIT terão suas atribuições definidas
em Termo de Convênio, assinado entre o CEFETINIT e a Empresa Incubada, no ato de sua
implantação, o quaL juntamente com o Regimento do NIT farão parte integrante do presente
Estatuto.
Art. 25 - As presentes normas e todo o funcionamento do NIT terão vigência a partir do
competente registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de
Natal/RN.
Parágrafo Único: O NIT poderá ser extinto a qualquer época por decisão de seu
Conselho Deliberativo.

