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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 15/22-COPLAD

  Altera a Resolução 14/2020-COPLAD que ins�tui o programa de
incubação de empresas na Universidade Federal do Paraná. 

 

O CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (COPLAD), órgão norma�vo, consul�vo e delibera�vo da Administração Superior da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 04 de maio de 2022, no uso de suas atribuições conferidas pelo Ar�go 18 do Estatuto da UFPR, com base no Parecer
do Conselheiro Nivaldo Eduardo Rizzi (doc. SEI 4445574) no processo nº 022631/2022-25, aprovado por unanimidade de votos, 

  
RESOLVE:  

 

  
Art. 1º Alterar o §1º e o caput do art. 6º que passam a vigorar com as seguintes redações:   
  
“Art. 6º O apoio e a orientação rela�vos à incubação serão custeados mediante Contribuição para Incubação, realizados trimestralmente pelas empresas
incubadas, de acordo com o Edital de Incubação e as diretrizes e normas per�nentes, elaboradas pela Agência de Inovação UFPR e aprovadas por seu Conselho.
(NR)  
  
§1º Caberá a Agência de Inovação UFPR propor ao seu Conselho os valores da Contribuição referida, a ser paga trimestralmente pela empresa incubada,
conforme a modalidade de incubação, reajustada a cada ano, com base no IGPM ou índice que vier a ser estabelecido.” (NR) 

 

Art. 2º Alterar o §3º do art. 7º que passa a vigorar com a seguinte redação:  
  
Art. 7º …………………………………...  
 

…………………………………... 

  
“§3º A empresa incubada na modalidade residente deverá recolher trimestralmente, até o dia 30 do mês subsequente, 2% (dois por cento) sobre o valor do seu
faturamento líquido, resultante da comercialização de seus produtos, processos, serviços ou sistemas, conforme descritos no seu Plano de Negócios,
desenvolvidos enquanto incubada.” (NR)  
  
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Ricardo Marcelo Fonseca  
Presidente 
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