BANCO DE IDEIAS E OPORTUNIDADES DO INATEL
REGULAMENTO
CAPÍTULO I - OBJETIVOS
Art. Único. O Banco de Idéias e Oportunidades do Inatel (BIOI), tem como
objetivo incentivar e potencializar a comunidade de alunos e ex-alunos
empreendedores do Inatel, a criarem e desenvolverem ideias
inovadoras, visando a geração de novos produtos, processos, serviços,
inovações, parcerias, empreendimentos.
Alinhado aos horizontes da inovação aberta, este banco está
estruturado em ambiente virtual onde idéias, prospecções, projetos,
oportunidades, empreendedores e investidores serão os ingredientes
principais de um processo contínuo de geração de novos negócios. Esta
iniciativa possui vários objetivos e um deles é a identificação de novas
oportunidades e a geração de novos negócios que poderão ser apoiados
pela Incubadora.
CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO E DAS INFORMAÇÔES
Art. 1º. Todos os alunos e ex-alunos estão aptos a se cadastrar e
usufruír em sua totalidade do banco.
Art. 2º. Todas as empresas e investidores estão aptos a se cadastrar e
usufruir do ambiente de oportunidades, neste caso sempre com acesso
restrito às suas próprias inserções/demandas.
Art. 3º. Todo e qualquer registro deve ser aprovado previamente pelo
moderador do Banco de Idéias e Oportunidades, que verificará se o
mesmo se encontra nos requisitos referidos nos Art. 1º e 2º deste
regulamento.
Art. 4º. As informações confidenciais, como CNPJ, CPF, RG e Endereço de
cada cadastro serão guardadas com o total sigilo por parte do Banco.
CAPÍTULO III – DO USO DO BANCO DE IDEIAS
Art. 5º. Todos os usuários registrados têm o direito de inserir quantos
artigos e idéias lhe parecerem convenientes, sem restrições.
Art. 6º. Toda ideia (artigo) inserida estará sujeita à revisão por parte do
Moderador do Banco de ideias, cabendo ao Moderador contatar o
idealizador em caso de alterações quaisquer que se façam necessárias.

Art. 7º. Todo artigo inserido estará disponível à comunidade do Banco
de Ideias assim que revisado pelo moderador.
Art. 8º. O usuário terá acesso a todas as idéias inseridas no Banco e
poderá se utilizar delas como bem preferir, contatando ou não o
idealizador.
Art. 9º. A inserção de ideias no banco dará o direito de Milhas aos
alunos do Inatel. A quantidade de milhas será definida pela
administração do Banco.
CAPÍTULO IV – DO USO DO BANCO DE OPORTUNIDADES
Art. 10º. Toda empresa/investidor (pessoa jurídica) devidamente
cadastrados estão aptos a inserir e gerenciar quantas oportunidades
lhes forem convenientes.
Art. 11º. Todo artigo inserido estará sujeito à revisão por parte do
Moderador do Banco de idéias, cabendo ao Moderador contatar
oproponente em caso de alterações quaisquer que se façam necessárias.
Art. 12º. O cadastro de empresa/investidor garante acesso apenas às
oportunidades inseridas por ele mesmo, sendo vetado o acesso aos
artigos (ideias e oportunidades) que não são de sua autoria.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13º. O envio da inscrição implicará na concordância e aceitação de
todos os termos e condições do presente Regulamento.
Art. 14º. Qualquer dúvida acerca do Banco de Idéias e Oportunidades do
Inatel poderá ser tirada a partir do e-mail: bancodeideias@inatel.br

