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Identificação / Controle do formulário  
1) Código da incubadora: __ __ __ __ __ 
2) Data de aplicação: __ __/__ __/__ __ 
3) Entrevistador/es: _________________________________________________________________ 
4) Início: __ h __ m; Término: __ h __ m 
5) Incubadora: _____________________________________________________________________  
6) Local:_____________________________________________________________________ 
7) IES: _____________________________________________________________________ 
8) Endereço: _______________________________________________________________________ 
9) Tabela de Respondente(s): 

Nome Função Telefone E-mail 
    
    
    
    

 
EIXO 1 – A incubadora  

10) Em sua opinião, quais os principais objetivos de uma incubadora de empreendimentos da economia 
solidária? (Selecionar até 5 por ordem de importância, sendo 1 a mais importante e 5 a menos). 
*Entregar cartão com opções* 

a. Assessorar empreendimentos de ES      ___ 
b. Formar quadros para trabalhar no campo da ES   ___ 
c. Inserir o tema da ES na IES      ___ 
d. Promover formação política aos integrantes da incubadora  ___ 
e. Produzir e disseminar conhecimentos sobre ES   ___ 
f. Incentivar formação de redes para o fortalecimento da ES   ___ 
g. Contribuir para a formação de outras incubadoras    ___ 
h. Outro: _____________________________________  ___ 
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11) Agora, qual nota você daria à sua incubadora na execução de cada um desses objetivos? (Dê uma 
nota de 0 a 10 para cada item. Não é por ordem de importância: uma nota para cada item. Marque 99 
para “não se aplica”, se não for um objetivo da incubadora). *Entregar cartão com opções* 

a. Assessorar empreendimentos de ES     (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
b. Formar quadros para trabalhar no campo da ES  (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
c. Inserir o tema da ES na IES     (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
d. Promover formação política aos integrantes da incubadora (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
e. Produzir e disseminar conhecimentos sobre ES  (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
f. Incentivar formação de redes para o fortalecimento da ES  (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)    99 
g. Contribuir para a formação de outras incubadoras   (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)   99 
h. Outro: _____________________________________ (0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10)   99 

12) Quais as instâncias de direção e/ou coordenação da incubadora? (resposta múltipla)  
a. Assembleia 
b. Comitê Gestor  
c. Coordenação colegiada 
d. Coordenação individual 
e. Secretaria Executiva   
f. Grupos de trabalho, comitês ou núcleos 
g. Outras (quais?) _____________________________ 

13) Qual a periodicidade de reuniões com todos integrantes da incubadora? (resposta única)  
1) Anual ou mais de 1 ano  
2) Semestral  
3) Bimestral ou trimestral  
4) Mensal  
5) Semanal ou quinzenal  
6) Não realiza reunião geral ► passe para a pergunta 16 

14) O que é decidido em reuniões gerais? (resposta múltipla). *Entregar cartão com opções* 
a) Decisões sobre os projetos da incubadora  
b) Contratações, decisões sobre a equipe 
c) Planejamento de atividades  
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d) Prestação de contas 
e) Representação e participação em eventos  
f) Definições sobre atividades cotidianas da incubadora  
g) Elaboração de projetos e participação em editais 
h) Produção acadêmica (elaboração de artigos) 
i) Planejamento estratégico da incubadora  
j) Outros ________________________________________ 

15) Em media, quantos membros participam das reuniões gerais da incubadora? (resposta única) 
1) Todos  
2) Mais de 75% 
3) Em torno de 50% 
4) Em torno de 25% 
5) Em torno de 10%  

9) NS/NR (não ler esta opção) 
16) Quantos coordenadores da incubadora são... 

a. Mulheres ______ 
b. Homens ______ 
99) Não se aplica 

17) Como é feita a definição do(a) coordenador(a) da incubadora? (resposta única) 
1) Indicação do Diretor/Reitor 
2) Indicação do coordenador anterior 
3) Eleição entre docentes envolvidos 
4) Eleição entre técnicos e docentes 
5) Eleição entre todos integrantes da incubadora 
6) Outros____________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção)  
99) Não se aplica  

18) Há quanto tempo o atual coordenador exerce o cargo na incubadora? (resposta única)  
1) Menos de um ano  
2) Acima de 1 a 2 anos  
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3) Acima de 2 a 4 anos  
4) Acima de 4 a 6 anos  
5) Acima de 6 a 10 anos  
6) Mais de 10 anos  
7) Não se aplica 

9) NS/NR (não ler esta opção)  
 99) Não se aplica 

19) Por quanto tempo o coordenador anterior exerceu o cargo? (resposta única)  
1) Menos de um ano  
2) Acima de 1 a 2 anos  
3) Acima de 2 a 4 anos  
4) Acima de 4 a 6 anos  
5) Acima de 6 a 10 anos  
6) Mais de 10 anos  
7) Não se aplica 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica  

 
20) Considera que a rotatividade da equipe da incubadora é alta, média ou baixa?   

 1.Alta 2.Média 3.Baixa  99.Não têm na incubadora 
a. Graduandos     
b. Pós-graduandos     
c. Técnico-administrativos     
d. Técnico externos     
e. Docentes     

  
21) (Se houver alguma resposta “1. Alta” na pergunta anterior): Isso influencia nas atividades da 

incubadora? De que forma?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Vamos falar agora sobre os recursos da incubadora... 
22) A Incubadora possui fontes de recursos além da contrapartida da IES e do PRONINC? 

1) Não 
2) Atualmente sim. Qual (is)? ______________________________________________________ 
3) Atualmente não, mas tinha anteriormente. Qual (is)?__________________________________ 

23) Qual a % dos recursos que o Proninc representa em relação aos recursos financeiros da incubadora, 
no período 2014-2016?  

1. Entre 0% e 20% 
2. Acima de 20% a 40% 
3. Acima de 40% a 60% 
4. Acima de 60% a 80%  
5. Acima de 80% a 100%  

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 

 
EIXO 2 – Relação incubadora – Instituição de Ensino Superior   

24) A incubadora está formalmente institucionalizada na IES? 
1) Sim  
2) Não ► passe para a pergunta 26 

25) Em caso positivo: Quais fatores configuram essa institucionalização? (resposta múltipla)  
a. Portaria; 
b. Publicação no Diário Oficial da União; 
c. Existência de docentes e/ou funcionários alocados; 
d. Pagamento de Função Gratificada (FG); 
e. Inserção no Estatuto da IES; 
f. Outro______________________________________________________________________ 

26) Em caso negativo: Quais fatores que dificultam a institucionalização? (resposta múltipla) 
a. Conflitos políticos internos; 
b. Falta de recursos; 
c. Não reconhecimento do trabalho da incubadora; 
d. Procedimentos burocráticos da IES;  
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e. Não haver um tipo de institucionalização adequada para a incubadora; 
f. Outro:____________________________________________________________________ 

27) Existe interesse da incubadora de avançar na institucionalização?  
1. Sim 
2. Não  

9. NS/NR (não ler esta opção) 
28) Em caso afirmativo, qual a estratégia para avançar na sua institucionalização?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

29) Em sua opinião, qual o grau de sustentabilidade da incubadora, com respeito aos seguintes aspectos? 
a. Institucional:  1. Incipiente 2. Em construção 3. Consolidado  9. NS/NR  
b. Financeiro:     1. Incipiente 2. Em construção 3. Consolidado  9. NS/NR 
c. Político:         1. Incipiente 2. Em construção 3. Consolidado 9. NS/NR 
d. Acadêmico:    1. Incipiente 2. Em construção 3. Consolidado 9. NS/NR 

30) A incubadora esta formalizada como projeto ou programa de extensão na IES?  
1) Sim 
2) Não  

9) NS/NR (não ler esta opção) 
31) Quais atividades formalizadas de extensão a incubadora promove? (resposta múltipla)  

a. Programa de extensão  
b. Projeto de extensão  
c. Curso de extensão  
d. Evento de extensão 
e. Outro:_________________________________________________  

32) A incubadora está vinculada (formal ou informalmente) a grupos de pesquisa? 
1) Sim. Qual(is)? __________________________________________________________ 
2) Não 

9. NS/NR (não ler esta opção) 
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33) A incubadora contribui diretamente em disciplinas de graduação e de pós-graduação?  
1) Sim. Qual(is)? __________________________________________________________ 
2) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
34) A incubadora contribui diretamente em disciplinas de extensão? 

1) Sim. Qual(is)? __________________________________________________________ 
2) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
35) A incubadora tem vínculo com algum Programa de Pós-Graduação? 

1) Sim. Qual(is)? __________________________________________________________ 
2) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
36) Que tipo de contribuição a incubadora promove para os estudantes que formam parte da sua equipe? 

(resposta múltipla) *Entregar cartão com opções* 
a. Formação acadêmica  
b. Experiência profissional 
c. Estágio curricular  
d. Trabalhos de conclusão de curso  
e. Formação política 
f. Acesso à formação cientifica e à pós-graduação 
g. Outros (especifique) _______________________________________________  

37) Entre os anos 2014 e 2016, foram realizadas atividades de formação para os integrantes da 
incubadora?  

1) Sim, para os estudantes  
2) Sim, para todos os integrantes da incubadora  
3) Não 

9. NS/NR (não ler opção) 
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38) Em caso positivo, quais foram as atividades de formação realizadas e os temas de tratados?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

39) As atividades pedagógicas foram: 
1) Permanentes / sistemáticas 
2) Pontuais / esporádicas 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 
 

40) Qual o nível de contribuição da Incubadora em relação à IES em...: 
a) Ensino       1. Inexistente  2. Esporádica  3. Frequente   9. NS/NR 
b) Pesquisa    1. Inexistente  2. Esporádica  3. Frequente  9. NS/NR 
c) Extensão    1. Inexistente  2. Esporádica  3. Frequente  9. NS/NR 

 
41) Avalie o grau de integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão: (resposta única)  

1) Intenso 
2) Médio  
3) Frágil 
4) Não existe integração entre as atividades. 

9) NS/NR (não ler esta opção)  
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(Apenas para as incubadoras da Linha A) 
44) Você atuou como madrinha de alguma incubadora na chamada 89/2013? 

1) Sim. Qual(is)? _________________________________ 
2) Não 

45) Descreva brevemente como ocorreu a parceria 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
46) Como avalia a parceria com a incubadora amadrinhada? (Resposta única)  

1) Muito satisfatória  
2) Satisfatória  
3) Nem muito nem pouco  
4) Pouco Satisfatória  
5) Nada Satisfatória  

9) NS/NR (não ler esta opção)  

(Apenas para as incubadoras da Linha B) 
42) Qual incubadora foi sua parceira na chamada 89/2013? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
43) Descreva brevemente como ocorreu a parceria 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Como avalia a parceria com a incubadora madrinha? (Resposta única)  

1) Muito satisfatória  
2) Satisfatória  
3) Nem muito nem pouco  
4) Pouco Satisfatória  
5) Nada Satisfatória  

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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EIXO 3 – Relação incubadora com o campo da economia solidária, redes e outras incubadoras  
 

47) Quais os parceiros da incubadora e sua contribuição? (Marque com um X) 
 1.FINANCEIRA 2. NÃO FINANCEIRA 9. NÃO SE APLICA  
a. Gov. municipal    
b. Gov. estadual    
c. Gov. federal    
d. Entid. Econom. solidária     
e. Sistema S e setor privado    
f. Mov. sindical    
g. Mov. social    
h.Outros ______________    
i. Outros ________________    
j. Outros________________    
 

48) Quais são os parceiros mais permanentes e sólidos? (listar)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
49) A incubadora está vinculada a alguma das redes de incubadoras? (resposta única) 

1) Unitrabalho 
2) ITCP 
3) Ambas 
4) Outra: _________________________________________________________ 
5) Nenhuma ► passe à questão 51 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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50) De que forma se dá a participação na rede? (resposta múltipla)  

a. Intercâmbios e diálogos virtuais 
b. Encontros e Seminários da Rede 
c. Atividades de formação conjuntas 
d. Coordenação  
e. Outros_____________________________________________________________________ 

51) A incubadora participa de fóruns ou outras redes de articulação ou representação? (resposta 
múltipla) 

a. Fórum de Economia Solidária. Qual(is)? (municipal, regional, estadual, nacional, outros) 
____________________________________________________________________ 

b. Conselhos e fóruns de participação em políticas públicas. Qual(is)? 
_____________________________________________________________________ 

c. Redes de articulação política/representação. Qual(is)? 
_________________________________________________________________ 

d. Redes de intercâmbio acadêmico. Qual(is)? ______________________________________ 
e. Outros ________________________________________________________________ 
f. Não participa. 

52) Os processos desenvolvidos pela incubadora estão articulados com quais programas ou políticas 
públicas?_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
EIXO 4 – Relação incubadora – PRONINC  
Sobre a chamada 89/2013... 

53) Como avalia a operacionalização da chamada 89/2013 através do CNPq? (resposta única)  
1) Muito boa 
2) Boa 
3) Nem boa nem ruim 
4) Ruim 
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5) Muito ruim  
9) NS/NR (não ler esta opção) 

54) Quais foram as principais vantagens?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
55) E desvantagens?  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
56) A incubadora já executou projetos com recursos PRONINC através de outras modalidades de 

operacionalização? (resposta múltipla) 
a) Sim, convênio com a Universidade 
b) Sim, convênio com a Fundação de apoio 
c) Sim, cartão pesquisador 
d) Sim, TED – Termo de Execução Descentralizada 
e) Não 

57) O coordenador já executou projetos do PRONINC em outra incubadora? 
1) Sim 
2) Não ► passe à questão 59 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
58) Em caso positivo: Considera que, em relação aos formatos anteriores, a gestão via CNPq... 

1) Melhorou muito  
2) Melhorou um pouco 
3) Nem melhorou nem piorou 
4) Piorou 
5) Piorou muito 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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59) Com relação ao edital da chamada 89/2013, qual foi o entendimento da incubadora sobre o foco que 
devia ter o projeto? (resposta única) 

1) Mais de pesquisa  
2) Mais de extensão  
3) Mais de ensino 
4) Articulação pesquisa, extensão e ensino 
5) Outro ______________________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
60) E sobre os recursos solicitados? Qual foi aproximadamente a porcentagem solicitada de capital, 

custeio e bolsas? 
a. Capital _____ % 
b. Custeio _____ % 
c. Bolsas  _____ % 

9. NS/NR (não ler opção) 
61) (Caso não tenha solicitado recurso de capital) Por que você não solicitou recursos de capital? 

(resposta única)  
1) Não era necessário 
2) Não sabíamos que era permitido 
3) Ficamos com receio de como executar a compra dos equipamentos; 
4) Outro_________________________________________________________________ 

62) Os recursos previstos foram adequados na execução do projeto?  
1) Sim 
2) Não, por quê? ___________________________________________________________  

 
63) Em que sentido os recursos do Proninc contribuíram para estruturar a incubadora? (resposta 

múltipla) *Entregar cartão com opções* 
a. Estrutura física  
b. Equipe técnica de bolsistas com vínculo com a IES  
c. Equipe técnica de bolsistas sem vínculo com a IES 
d. Móveis e equipamentos  
e. Material de formação  
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f. Serviços pessoa física  
g. Serviços pessoa jurídica  
h. Material de consumo 
i. Outros_____________________________________________________________ 

64) Houve dificuldades na execução física? (resposta múltipla)  
a. Atraso no repasse dos recursos  
b. Dificuldades na operação do cartão pesquisador  
c. Limites de saque  
d. Mudança de titularidade da coordenação  
e. Problemas na plataforma para fazer prestação de contas  
f. Não houve dificuldade 
g. Outros____________________________________________________________ 

65) Na sua percepção, os objetivos traçados na proposta foram realmente atingidos?  
1) Sim, totalmente  
2) Sim, parcialmente. Por quê? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3) Não foram atingidos. Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

66) Qual foi o meio que mais se utilizou para a comunicação com os gestores do CNPq/SENAES? 
(resposta única) 

1) Reuniões presenciais  
2) Email 
3) Telefone 
4) Aplicativo Whatsapp / Telegram 
5) Plataforma Carlos Chagas 
6) Outros ____________________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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67) Como avalia a comunicação com os gestores da SENAES?  (resposta única)  
1) Muito boa 
2) Boa 
3) Nem boa nem ruim 
4) Ruim 
5) Muito ruim  

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se comunicou com gestores da SENAES  

68) E com os gestores do CNPq? (resposta única)  
1) Muito boa 
2) Boa 
3) Nem boa nem ruim 
4) Ruim 
5) Muito ruim 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se comunicou com gestores do CNPq 

69) A incubadora já encerrou o projeto?  
1) Sim  
2) Não, por que? ___________________________________________________________  

 
70) A incubadora teve dificuldades para prorrogar o prazo do projeto?  

1) Sim. Qual(is)? ________________________________________________________ 
2) Não 
3) Não tentou prorrogar. 

 
71) A incubadora entregou o relatório de execução?  

1) Sim, para o CNPq 
2) Sim, para a SENAES 
3) Sim, para ambas 
4) Não. Por quê? ___________________________________________________________  
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72)  Como avalia a atuação do Comitê Gestor do PRONINC? 
1. Muito satisfatória 
2. Satisfatória 
3. Pouco satisfatória 
4. Insatisfatória 
5. Não conheço  

9. NS/NR (não ler esta opção) 
 

73) Como avalia o decreto de criação do PRONINC? 
1. Muito satisfatório 
2. Satisfatório 
3. Pouco satisfatório 
4. Insatisfatório 
5. Não conheço 

  
74) Na sua opinião, qual a importância do PRONINC no campo da economia solidária?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

(PAUSA NA ENTREVISTA) 
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EIXO 5 - Relação incubadora – empreendimentos / redes / territórios  

 
75) Que tipos de incubação a incubadora realizou entre 2014 e 2016? (selecionar 5 por ordem de 

importância, sendo 1 o mais importante e 5 o menos). *Entregar cartão com opções* 
a. Incubação de empreendimentos da economia solidária    ___ 
b. Incubação de incubadoras                                                    ___ 
c. Incubação de redes                                                            ___ 
d. Incubação de cadeias produtivas                                        ___ 
e. Incubação de APLs                                                             ___ 
f. Outro tipo de incubação, qual?_____________________________ ___  
g. Não realiza incubação       ___ 

76) Que outras atividades a incubadora realizou entre 2014 e 2016?  (selecionar 5 por ordem de 
importância, sendo 1 a mais importante e 5 a menos) *Entrega cartão com opções* 

1) Organização de feiras e espaços de comercialização             ___ 
2) Produção de materiais pedagógicos, cartilhas, manuais técnicos              ___ 
3) Produção de material audiovisual, site            ___ 
4) Cursos de formação                  ___ 
5) Assessoria pontual                 ___ 
6) Consultoria                   ___ 
7) Assistência técnica (ATERS)                ___ 
8) Desenvolvimento de outras metodologias que não são incubação            ___ 
9) Desenvolvimento de novos produtos                                                         ___ 
10) Desenvolvimento de artefatos tecnológicos              ___ 
11)  Desenvolvimento de processos e ferramentas de gestão             ___ 
12)  Elaboração/avaliação de políticas públicas              ___ 
13) Apoio à articulação política/institucional              ___ 
14)  Outras (detalhar e dar nota) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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77) Considerando todas as atividades realizadas pela incubadora, qual o percentual aproximado de carga 
horária que a equipe da incubadora dedica estritamente ao trabalho de incubação?  

1) Não dedica carga horária à incubação  
2) Acima de 1% a 25 % 
3) Acima de 26% a 50 % 
4) Acima de 51% a 75% 
5) Acima de 76% a 99% 
6) Dedica toda a carga horária à incubação (100 %) 

78) Quais são os principais fundamentos pedagógicos da metodologia de incubação? (Liste até 5 
referências ou conceitos) 

1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
3. ____________________________________________________ 
4. ____________________________________________________ 
5. ____________________________________________________ 

79) A metodologia de incubação desta incubadora... (resposta única)  
1) É semelhante à metodologia de outra incubadora que apoiou. Qual incubadora? ___________ 
2) Inspirou-se em outra incubadora, mas foi adaptada. Qual incubadora? ________________ 
3) Foi construída pela própria incubadora, a partir de outras referências; 
4) Foi construída pela própria incubadora, a partir da prática; 
5) Outro________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 

80) A metodologia de incubação está sistematizada? (resposta única)  
1) Sim, está disponível online. Onde?_____________ 
2) Sim, está registrada em trabalhos acadêmicos (artigos, teses,...) 
3) Sim, em arquivo eletrônico da incubadora; 
4) Sim, temos em material impresso; 
5) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção)  
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99) Não se aplica 
81) A incubadora divide o processo de incubação em pré-incubação, incubação e desincubação? 

1) Sim 
2) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 

82) Sua metodologia de incubação se estrutura em... (resposta única) 
1) Etapa/Fasess; 
2) Equipes de trabalho; 
3) Módulos; 
4) Níveis de incubação; 
5) Outro: _____________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 

83) Elenque as grandes Etapas/Fases, Equipes de Trabalho ou Níveis de Incubação que compõem a 
metodologia de incubação: 

1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
3. ____________________________________________________ 
4. ____________________________________________________ 
5. ____________________________________________________ 

99) Não se aplica  
84) Como é feita a seleção do grupo a ser incubado? (resposta única)  

1) Chamada pública/Edital; 
2) Análise dos grupos com visita da incubadora; 
3) A partir da demanda dos grupos; 
4) Processo de seleção orientado; 
5) Outro: _____________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 
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85) Entre 2014 e 2016, qual o nível de organização dos grupos incubados ao iniciar o trabalho com a 
incubadora? (resposta única) * Entregar cartão com opções* 

1) Todos os grupos estavam organizados;  
2) Em sua maioria, os grupos estavam organizados; 
3) Todos os grupos estavam em processo de organização;  
4) Em sua maioria, os grupos estavam em processo de organização;  
5) Todos os trabalhadores eram desorganizados enquanto coletivo de produção 
6) Em sua maioria, os trabalhadores eram desorganizados enquanto coletivo de produção 
7) Muito variado 
8) Outro _________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
86) Entre 2014 e 2016, qual o nível de formalização dos grupos incubados ao iniciar o trabalho com a 

incubadora? (resposta única)  
1) Todos os grupos estavam formalizados; 
2) Em sua maioria os grupos estavam formalizados;  
3) Todos os grupos não formalizados; 
4) A maioria dos grupos não formalizados;  
5) Muito variado; 
6) Outro _________________________________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
87) A incubadora faz um diagnóstico do empreendimento antes de iniciar a incubação?  

1) Sim. Por quê? ___________________________ 
2) Não. Por quê? ______________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
 

88) A incubadora faz um estudo de viabilidade do empreendimento antes de iniciar a incubação? 
1) Sim. Por quê? _______________________________________ 
2) Não. Por quê? _______________________________________ 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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89) A incubadora faz Plano de Negócios para os empreendimentos incubados? 
1) Sim, como primeiro passo da incubação; 
2) Sim, ao longo da pré-incubação; 
3) Sim, ao longo da incubação; 
4) Sim, ao final do processo de incubação; 
5) Não. 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
90) Quais as ferramentas, recursos e instrumentos didáticos utilizados no trabalho de incubação? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

999) Não utiliza ferramentas, recursos e instrumentos didáticos  
 

91)  Quais atividades têm maior peso no processo de incubação (selecionar até 5 por ordem de 
importância, sendo 1 a mais importante e 5 o menos). *Entregar cartão com opções* 

a. Qualificação profissional, técnica, gerencial    ___ 
b. Elaboração de projetos      ___ 
c.  Formação sociopolítica      ___ 
d. Assistência jurídica       ___ 
e. Assessoria em marketing e na comercialização   ___ 
f. Diagnóstico e análise de viabilidade econômica   ___ 
g. Assessoria na constituição, formalização ou registro   ___ 
h. Assessoria no planejamento e plano de negócios   ___ 
i. Assistência técnica e/ou gerencial;     ___ 
j. Outro:_____________________________________  ___ 
k. Outro: ____________________________________  ___ 

 
92) Considera que existe um tempo de incubação ideal? E um tempo mínimo?  

1) Tempo ideal ______ (meses)  999. Não se aplica 
2) Tempo mínimo ______ (meses)  999. Não se aplica 
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93) Na experiência da incubadora, quais os principais fatores que interferem no tempo médio de 
incubação? (resposta múltipla). *Entregar cartão com opções* 

a. Se o empreendimento é rural ou urbano 
b. O nível de organização do grupo 
c. O segmento do empreendimento 
d. Estabilidade da equipe da incubadora  
e. Continuidade do financiamento 
f. Conjuntura da política pública  
g. Conjuntura institucional da IES 
h. Outros:_____________________________________________________________ 

 
94) De acordo com a experiência da incubadora, qual o tempo médio de incubação até sua conclusão? 

1) Menos de 1 ano 
2) De 1 a 2 anos 
3) De 2 a 3 anos 
4) De 3 a 4 anos 
5) De 4 a 5 anos 
6) Mais de 5 anos 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
99) Não se aplica 

95) Houve demandas de incubação não atendidas pela incubadora no período 2014/2016?  
1. Sim 
2. Não ► passe à questão 97 

96) Em caso positivo, por que não foram atendidas as demandas? (resposta múltipla). *Entregar cartão 
com opções* 

a. Falta de recursos 
b. Falta de equipe 
c. Fora do escopo de atuação da incubadora 
d. Não era uma prioridade para o momento da incubadora 
e. Divergências políticas 
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f. Divergências metodológicas 
g. Outro: _____________________________________________________ 

97) Entre 2014 e 2016, houve processos de incubação interrompidos?  
1) Sim. Qual % em relação ao total de empreendimentos incubados? ______________ 
2) Não ► passar à questão 99 

98)  Em caso positivo, por que foi interrompido? (resposta múltipla). *Entregar cartão com opções* 
a. Por decisão do grupo incubado 
b. Desmobilização do grupo incubado  
c. Término dos recursos 
d. Desmobilização da equipe de incubação 
e. Divergências metodológicas entre incubadora e empreendimento 
f. Divergências políticas entre incubadora e empreendimento 
g. Outro:_____________________________________________________ 

99) A incubação dos empreendimentos gerou alguma inovação tecnológica ou organizacional? (resposta 
múltipla)  

a. Sim, processos. Qual(is)? _______________________________________________ 
b. Sim, artefatos. Qual(is)? ________________________________________________ 
c. Sim, ferramentas de gestão. Qual(is)? ______________________________________  
d. Sim, outros. Qual(is)? ____________________________________________________ 
e. Não  

100) Foram mobilizados laboratórios, grupos de pesquisa ou outras instâncias das IES para 
desenvolver inovações tecnológicas ou organizacionais nos grupos incubados?  

1) Sim. Qual(is)? ______________________________________________________________ 
2) Não 

101) A incubadora possui um instrumento/procedimento consolidado de avaliação do processo de 
incubação? 

1) Sim 
2) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
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102) Que tipo de ações e/ou instrumentos foram desenvolvidos para monitoramento da incubação? 
(resposta múltipla) *Entregar cartão com opções* 

a. Reuniões internas de avaliação 
b. Reuniões de avaliação com os empreendimentos  
c. Reuniões de avaliação com outros atores externos  
d. Pesquisas internas de avaliação  
e. Pesquisas externas de avaliação  
f. Indicadores de verificação  
g. Outros. Quais? _______________________________________________________ 

 
103) A metodologia de incubação vem gerando os resultados esperados: 

1) Sim, totalmente 
2) Sim, parcialmente 
3) Não 

9) NS/NR (não ler esta opção) 
 

104) Dê uma nota de 0 a 10 para a metodologia de incubação: ______________ 
99) NS/NR (não ler esta opção) 

 
Vamos falar agora sobre o impacto da incubação nos empreendimentos e nos beneficiários... 

105) Em que aspectos a vida dos beneficiários mudou com a incubação? (resposta múltipla). 
*Entregar cartão com opções* 

a. Condições de trabalho 
b. Ambiente de trabalho 
c. Cooperação no empreendimento 
d. Participação nas decisões do empreendimento 
e. Formação política 
f. Acesso a direitos/cidadania  
g. Relações com o entorno (com a comunidade, com outras organizações);  
h. Relações familiares 
i. Relações de gênero 
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j. Acesso a políticas públicas 
k. Acesso à educação formal 
l. Autoestima, reconhecimento  
m. Renda 
n. Outro: _____________ 

106) A incubadora contribuiu para o maior acesso a que tipo de recursos pelos empreendimentos? 
(resposta múltipla) *Entregar cartão com opções* 

a. Recursos financeiros (crédito, financiamento coletivo, doações, editais) 
b. Bens de capital (equipamentos, terreno, prédio) 
c. Conhecimento / tecnologia  
d. Acesso a mercado (feiras, espaços e canais de comercialização)  
e. Articulações e parcerias institucionais 
f. Outros _______________________________________________________________ 

107) A incubação permitiu uma ampliação do numero de trabalhadores associados?  
1) Sim. Em quantos? _____ 
2) Não  
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Para finalizar, vamos fazer um exercício para tentar mapear os recursos utilizados para a incubação dos 
dois empreendimentos que serão visitados nessa pesquisa. Preencha a tabela abaixo identificando os 
recursos utilizados na incubação de cada um dos dois empreendimentos. Mesmo sabendo que há 
variações ao longo do processo, trabalhe com referências mensais médias. 
 
OBSERVAÇÃO: se o entrevistado tiver dificuldades para preencher os dados no momento da entrevista, 
entregar a folha e coletar depois  
 108) EMPREENDIMENTO 1: Nome_____________________________________  

Distância da incubadora para o empreendimento___km; Setor: _______________________ 
 

EQUIPE Quantidade Carga Horária 
dedicada ao EES 

Fonte 
(1- IES; 2 – Proninc; 3 – outro projeto; 4 

– parceiro; 5 – várias fontes) 
Graduando    
Pós-graduando    
Servidor Técnico-Adm    
Professor    
Coordenador    
Técnico contratado    

RECURSOS PARA 
TRABALHO DE CAMPO 

Quantidade 
mensal Valor aproximado 

Fonte 
(1- IES; 2 – Proninc; 3 – outro projeto; 4 

– parceiro; 5 – várias fontes) 
Viagens de carro    
Transporte rodoviário/fluvial    
Hospedagem    
Passagem/Diária    
Material de Consumo    
Outros    
Outros    
Outros    
Outros    
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109) EMPREENDIMENTO 1: Nome_____________________________________  
Distância da incubadora para o empreendimento___km; Setor: _______________________ 

 
EQUIPE Quantidade Carga Horária 

dedicada ao EES 
Fonte 

(1- IES; 2 – Proninc; 3 – outro projeto; 4 
– parceiro; 5 – várias fontes) 

Graduando    
Pós-graduando    
Servidor Técnico-Adm    
Professor    
Coordenador    
Técnico contratado    

RECURSOS PARA 
TRABALHO DE CAMPO 

Quantidade 
mensal Valor aproximado 

Fonte 
(1- IES; 2 – Proninc; 3 – outro projeto; 4 

– parceiro; 5 – várias fontes) 
Viagens de carro    
Transporte rodoviário/fluvial    
Hospedagem    
Passagem/Diária    
Material de Consumo    
Outros    
Outros    
Outros    
Outros    
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Observações e comentários  

Do/s entrevistado/s –  
Você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre o trabalho da incubadora? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Você gostaria de fazer alguma crítica ou recomendação para a pesquisa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Do pesquisador (anotar impressões gerais, comentários, reflexões que possam ser levadas para a análise 
qualitativa) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 


