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Manual do Incubado 
 

Guia Rápido: Orientações e Recomendações 
(Colaboradores, Usuários e Visitantes) 

 

Versão: novembro – 2016 
 
1. Normas de acesso à Incubadora e circulação determinadas pelo Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN 

1.1. Horários de acesso ao IPEN:  

1.1.1. Portaria Norte - Travessa R n° 400 (Instituto de Física): aberta das 5h00 
às 21h00, nos dias úteis, permanecendo fechada aos sábados, domingos 
e feriados 

1.1.2. Portaria Sul - Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 (Fac. Odontologia): aberta 
diariamente (24h) 

1.2. Acesso de visitantes após às 18h00 (somente dias úteis): a entrada é 
condicionada à autorização prévia, solicitada à Secretaria do Cietec até às 12h00, 
no máximo, do dia em que ocorrer a visita; 

1.3. Acesso aos finais de semana: é obrigatória a apresentação de pedido específico 
à secretaria do Cietec até, no máximo, às 12h00 das sextas feiras, quando será 
feita a retirada da chave da porta de acesso ao prédio da incubadora, devendo ser 
devolvida na segunda – feira seguinte. 

1.4. Acesso aos FERIADOS: é obrigatória a apresentação de pedido específico à 
secretaria do Cietec até, no máximo, às 12h00 do dia útil que anteceder o feriado, 
quando será feita a retirada da chave da porta de acesso ao prédio da incubadora, 
devendo ser devolvida no primeiro dia útil imediato. 

1.5. Empreendedores, colaboradores, visitantes e fornecedores: é obrigatória a 
identificação nas Portarias por meio de documento atualizado com foto, ou crachá 
(item 1.6), NÃO sendo permitida a entrada de menores de 18 anos; 

1.6. Crachás: é obrigatório o porte do respectivo crachá em lugar visível durante todo 
o tempo de permanência no campus do IPEN e na Incubadora. Portanto, a 
solicitação deverá ser feita à Secretaria do Cietec assim que o incubado for 
aprovado no processo seletivo; 

1.7. Chaves dos Módulos: a retirada deve ser feita na secretaria do Cietec assim que 
aprovado no processo seletivo e designado o respectivo módulo. Se houver 
necessidade de cópias adicionais das chaves, deverão ser feitas pela empresa; 

1.7.1. ATENÇÃO: Ao se desligar da Incubadora, o empreendedor deverá, 
obrigatoriamente, devolver todas as chaves, inclusive as cópias, e crachás 
de identificação dos sócios e demais colaboradores.  

1.8. Veículos: para acesso e circulação no Campus do IPEN será necessário 
identificar e cadastrar o veículo junto à secretaria do Cietec. 

1.8.1. ATENÇÃO: as regras determinadas pelo Código Nacional de Trânsito 
também devem ser seguidas nas vias de circulação interna do campus, 
especialmente quanto ao limite de velocidade e estacionamento.   
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1.9. Estacionamento: empreendedores, colaboradores e visitantes devem respeitar as 
placas de orientação e utilizar somente as seguintes áreas de estacionamento: 

1.9.1. Estacionamento da Incubadora: bolsões do Setor D - Prédio 4 (vide totem 
localizado na entrada do estacionamento); 

1.9.2. Alameda Prof.º Romulo Ribeiro Pieroni: junto ao meio fio da calçada (sentido 
ascendente do trânsito). É proibido estacionar no lado oposto, junto ao 
gramado/área verde, sinalizado por placas e faixa amarela no solo (sentido 
descendente do trânsito); 

1.9.3. Área externa do prédio do Ensino - Setor D - Prédio 3: vagas 
perpendiculares à calçada (descobertas); 

1.9.4. Bolsão de estacionamento para visitantes: em frente ao restaurante; 

1.9.5. ATENÇÃO! NÃO ESTACIONAR nas seguintes áreas: 

� Área térrea do prédio do Ensino - Setor D - Prédio 3 (vagas cobertas); 
� Rua de acesso e área coberta do Setor A - Prédio 5 (Metrologia das 

Radiações - GMR) e Prédio 6 (Serviço de Rádio Proteção SRP); 
� Sobre a calçada do prédio Setor A4 - Prédio 1 (Biofármacos e 

Hormônios); 
� Estacionamento coberto do prédio do Setor A4 - Prédio 2 (Biotério). 

1.9.6. ATENÇÃO! É proibido o pernoite de veículos no Campus do IPEN; salvo 
autorização da SSF/IPEN, somente obtida por intermédio do Cietec. 

1.10. Acesso de Serviços de Transporte (Taxi, Uber etc.): estando na incubadora, 
independentemente do horário, ao solicitar serviços de transporte, o usuário 
deverá ligar imediatamente para a portaria do IPEN (3133-9951) informando os 
seguintes dados: nome do motorista, placas, cor (quando necessário), modelo e 
marca do carro. 

1.11. Relação entre Empresas e Mídia: em razão de a Incubadora estar instalada no 
IPEN, área de segurança nacional, fotos ou filmagens só são permitidas nas 
áreas internas, sob gestão do CIETEC. Todas as entrevistas (ou matérias) 
deverão ser agendadas, desde que comunicadas à Secretaria do Cietec com um 
dia de antecedência pelo e-mail cietec@cietec.org.br. Sem essa comunicação 
prévia, não será permitido o ingresso de quaisquer órgãos de imprensa. 

1.12. Horários de acesso à Incubadora e de atendimento na Secretaria do Cietec:  

1.12.1. Incubadora: das 08h00 às 22h00 (atenção às restrições de horário de 
acesso no IPEN, itens 1.1 a 1.4) 

1.12.2. Secretaria: das 08h30 às 17h30 
 

2. Mobiliário, equipamentos e demais instalações do módulo: todo mobiliário, 
equipamentos e demais instalações do respectivo módulo são de responsabilidade do 
incubado, que deverá restituí-los ao Cietec, no estado em que os recebeu, ao final do 
processo de incubação. 

2.1. Co-Working: empresas que ocuparem esse espaço coletivo podem usar os 
móveis livremente, sem local demarcado. Para usar o armário – um por empresa – 
deve-se solicitar a chave na Secretária, devolvendo-a ao final do processo de 
incubação.  As cadeiras não podem ser retiradas do salão. Caso seja necessário, 
informar a Secretaria. 
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3. Comunicação Interna: o contato entre o Cietec e as empresas é feito sempre por e-
mail. Portanto, é fundamental que todos os incubados mantenham atualizados seus 
endereços eletrônicos, abrindo-os diariamente/frequentemente.  

 

4. Correspondências Externas (Correios): correspondências simples são colocadas 
nos escaninhos identificados com a sala e nome da empresa. Correspondências 
especiais (Sedex, carta registrada, etc.) são entregues em mãos, sob protocolo. 

4.1. ATENÇÃO: O endereço na incubadora deve ser restrito à troca de 
correspondências da empresa. Por limitações operacionais, o empreendedor e 
seus colaboradores não devem utilizar o endereço na incubadora para o 
recebimento de correspondências privativas ou compras pelo e-commerce, 
entregues tanto pelos Correios como por portadores/motoboy. 

 

5. Reserva e Infraestrutura das Salas de Reuniões: deverão ser reservados com 
antecedência, na Secretaria, para as salas de reuniões (ao lado da Secretaria e no 
Vagão da Inovação); ou por meio de anotação nas planilhas afixadas nas portas das 
demais salas de reuniões: 1º andar (canto do corredor); 2º andar (perto da copa); e 3º 
andar (torre do monta-carga/elevador). 

 

6. Telefonia: as empresas incubadas, nas modalidades com módulo específico, podem 
solicitar um Ramal DDR (discagem direta ramal) conectado à central telefônica (PABX) 
mediante disponibilidade de ramais e/ou infraestrutura. 

6.1. ATENÇÃO: é de responsabilidade da empresa o uso e custeio das respectivas 
ligações (despesas de consumo), que são cobradas mediante relatório gerado por 
software “tarifador”, que monitora a Central Telefônica. Essa cobrança, acrescida 
da tarifa fixa mensal de manutenção do DDR (verificar valor na Secretaria), 
acompanhará o boleto mensal da taxa associativa.  

6.2. Manual do PABX: informações sobre uso do telefone estão disponibilizadas no 
sistema ULTRA, aba “Manual do Incubado” > “Serviços Oferecidos” 
(http://ultra.cietec.org.br)  

 

7. Serviços de TIC: devem ser solicitados pelo link disponível no sistema ULTRA, aba 
“Manual do Incubado” > “Serviços Oferecidos” > “Serviços de TIC” junto ao título 
“Suporte Técnico” (http://ultra.cietec.org.br), considerando: 

7.1. Suporte técnico: formatação de computadores, backup de arquivos, configuração 
de contas e-mail; instalação e configuração de hardware 

7.2. Configurações: impressora e copiadora (local/rede); internet sem fio; hospedagem 
de website e registro de domínios 

 

8. Rede Wi-Fi & Internet: para acesso Wi-Fi ou à internet, por meio do ponto de rede 
das salas/módulos, é necessário enviar um e-mail aos cuidados de Suporte TIC 
(suporte@cietec.org.br) solicitando a respectiva senha. No caso de o incubado não 
dispor de meios de acesso eletrônico, comparecer à sala Suporte TIC / Laboratório 
TIC, localizada no 2º andar.  

8.1. Atenção: as regras para uso da internet estão disponibilizadas no sistema ULTRA, 
aba “Manual do Incubado” > “Serviços Oferecidos” > “Internet-Regras” 
(http://ultra.cietec.org.br) 
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9. Impressora e Copiadora (uso coletivo): preliminarmente, enviar e-mail aos cuidados 
de Suporte TIC (suporte@cietec.org.br) solicitando a respectiva senha (uma por 
empresa).  

9.1. Cota por empresa: até 50 cópias mensais, por empresa. A partir dessa quantidade 
será cobrado R$ 0,09 (nove centavos) por cópia.  

9.2. Atenção: As regras completas e a configuração dos equipamentos podem ser 
acessadas pelo sistema ULTRA, aba “Manual do Incubado” 
(http://ultra.cietec.org.br) 

 

10. Limpeza e coleta de lixo: 

10.1. Módulos do Hotel de Projetos: limpeza feita pelos funcionários do Cietec, de 
forma escalonada e por ordem de solicitação (Secretaria).  

10.2. Módulos TIC e de Empresa Residentes: a limpeza deverá ser feita pela própria 
empresa.  

10.3. Coleta de lixo: utilizar sacos plásticos apropriados, deixando-os no corredor ao 
lado da porta do respectivo módulo, após às 18h00. A retirada será efetuada no 
dia seguinte. 

 

11. Manutenção dos Módulos: a manutenção interna, durante o período de incubação, é 
de responsabilidade da empresa, principalmente: 

11.1. Troca de lâmpadas; 

11.2. Manutenção de fechaduras; 

11.3. Reposição de vidros das janelas (riscos, trincas e quebras), e na retirada de 
aparelhos de ar-condicionado; 

11.4. Pintura (paredes e teto) na devolução do módulo 

11.5. Atenção (emissão de ruídos): o uso de furadeiras e/ou demais equipamentos 
emissores de ruído acima de 65 (sessenta e cinco) decibéis, só poderá ser feito 
após o horário comercial. 

 

12. Consultorias e Assessorias: a relação, assim como a esfera de atuação, está 
disponibilizada no sistema ULTRA, aba “Manual do Incubado” 
(http://ultra.cietec.org.br). A solicitação de atendimento poderá ser feita pelo link 
localizado ao lado do título de cada Consultorias e Assessorias 

 

13. Contatos da Incubadora: a relação de nomes, telefone e e-mail, divididos por área, 
estão disponibilizadas no sistema ULTRA, aba “Manual do Incubado” 
(http://ultra.cietec.org.br) 

 

14. Parcerias da Incubadora com outras entidades e empresas: a relação de 
parceiros, benefícios, custos e regras de acesso está disponibilizada no sistema 
ULTRA, aba “Manual do Incubado” (http://ultra.cietec.org.br) 

Cietec 
Novembro 2016 

 


