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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GERÊNCIA OPERACIONAL INOVA METRÓPOLE - IMD

ATA Nº 1 / 2020 - GO/INOVA/IMD (11.00.05.02.06.03.01)
Nº do Protocolo: 23077.096864/2020-82

Natal-RN, 04 de dezembro de 2020.

Ata da avaliação do Processo seletivo
(Etapa 2 - Avaliação da proposta), realizada
no dia 01 de dezembro de 2020, referente
ao Edital de Incubação nº 01/2020 da Inova
Metrópole publicado em 02 de setembro de
2020.
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze
horas, por meio de videoconferência realizada na plataforma do google meet, link
< meet.google.com/gup-pdhq-git >, realizou-se a Apresentação da Proposta
202010001 aprovada na etapa 1 (Análise documental) do Edital de incubação Nº
01/2020 da INOVA METRÓPOLE, sob a presidência do professor Gustavo Bezerra
Paz Leitão, e com a presença do professor Emerson Moura de Alencar (avaliador
1) e da empreendedora Luana Wandecy Pereira Silva (avaliador 2).
Realizada a apresentação da comissão de seleção, o presidente da banca
informou aos responsáveis pela proposta 202010001 que eles teriam 15 minutos
para fazer a explanação da empresa e do produto. A apresentação iniciou às
14h10 e em seguida, a banca fez a arguição e fechou a avaliação às 15h15.
A proposta foi avaliada de modo independente por cada um dos avaliadores,
seguindo os critérios estabelecidos nos Quadros 1, 2 e 3 e o item 8.2.7 do Edital.
A nota final foi obtida pela média aritmética entre os três avaliadores,
considerando 2 (duas) casas decimais. Para a Proposta 202010001 as notas
atribuídas foram: nota do presidente: 7,74; nota do primeiro avaliador 7,80; nota
do segundo avaliador: 8,37; e média final: 7,97.
Deste modo, a proposta foi considerada APROVADA para o Sistema de
Incubação da INOVA METRÓPOLE. Não havendo mais nada a tratar o processo
seletivo foi encerrado às 15h25, no qual, eu, Raquel Siqueira Maciel, gerente
operacional da Inova Metrópole, lavrei a presente ata que será assinada pelos
membros da comissão de seleção.
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