3ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PARTICIPANTES DA TECCAMPOS – INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Ata da 3ª.Assembléia Geral Ordinária do Conselho de Participantes
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às
dezessete horas

trinta minutos, na sala de reuniões da TEC-CAMPOS

Incubadora de Base Tecnológica de Campos dos Goytacazes, à Av. Alberto
Lamego, nº 2000, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de

Janeiro,

reuniram-se

em

Assembleia

os

representantes

das

instituições membros do Conselho de Participantes da TEC CAMPOS: o
Prof. Roberto Moraes Pessanha, representante do Instituto Federal
Fluminense

(IFF),

o

Prof.

Fernando

Saboya,

representante

da

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), o Sr.
Francisco

Roberto

de

Siqueira,

representante

da

Federação

das

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN - Regional Campos), o
Sr. Sérgio Linhares, representante da Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional (FUNDENOR), o Sr. Rodrigo da Silva Dumas
Rego,

representante da Fundação Estadual Norte Fluminense/Parque de

Alta Tecnologia do Norte Fluminense (FENORTE/TECNORTE), o Sr. Rodolpho
Carlos Jordão, representante

da Associação e Industrial de Campos

(ACIC), a Profa. Cibele Daher Botelho Monteiro (Magnífica Reitoria do
IFF), o Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (Presidente da TEC
CAMPOS); o Prof. Helio Gomes Filho, (Diretor Financeiro da TEC
CAMPOS), a Sra. Esteliane Pereira Barbosa (representante da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes); o Sr. Gilberto Soares (Diretor
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Regional

SEBRAE-Campos),

o

Prof.

Manuel

Antônio

Molina

Palma

(representante da Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF), o
Sr. Etevaldo Marques Pessanha (ISECENSA); o Sr. Carlos Libânio Pinto
de Oliveira (FENORTE/TECNORTE) e a Sra. Adriana de Campos Crespo,
(Gerente da TEC-CAMPOS), devidamente qualificados e signatários da
lista de presença em anexo, parte integrante desta Ata, com a
finalidade de tratar da seguinte pauta: item 01 - Deliberar sobre a
eleição dos membros dos Conselhos de Participantes, Deliberativo,
Diretor e Fiscal da TEC CAMPOS e item 02 - Outros assuntos. Em
concordância com o Estatuto da TEC CAMPOS, o Prof. Roberto Moraes,
como Presidente do Conselho Deliberativo abriu os trabalhos da reunião
e sem seguida, solicitou aos presentes a indicação de um de seus
integrantes para presidir a reunião e de outro para secretariar. O
Prof. Helio Gomes Filho foi indicado para presidir e o Prof. Ronaldo
Paranhos para secretariar a reunião. Seguindo-se ao primeiro item da
pauta o Prof. Helio Gomes apresentou uma proposta de composição dos
Conselhos da TEC CAMPOS com mandatos para Junho de 2010 a Junho de
2013. Esclareceu que todas as instituições que compõem os Conselhos
haviam

sido

consultadas

anteriormente,

a

saber:

PARTICIPANTES, constituída pelas instituições fundadoras;

CONSELHO
CONSELHO

DELIBERATIVO – (Membros Efetivos): 1- IFFluminense | Roberto Moraes
Pessanha (Presidente); 2- UENF | Prof. Almy Junior Cordeiro; 3- FIRJAN
| Francisco Roberto de Siqueira ; 4- FUNDENOR

|

José Carlos Menezes

; 5- ACIC | Jamil Machado Queiroz; 6- PMCG | Eraldo Bacelar. (Membros
Suplentes): 7- FENORTE - TECNORTE

| Rodrigo da Silva Dumas Rego; 8-
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FUNDAÇÃO Pró-IFF | Said Sérgio Martins Auatt; 9- UENF

| Manuel

Antônio Molina Palma; 10- ISECENSA | Etevaldo Marques Pessanha.
CONSELHO DIRETOR (Membros Efetivos): UENF | Prof. Ronaldo Pinheiro da
Rocha Paranhos (Presidente); FIRJAN | Luiz Mário Concebida (Diretor
Administrativo); IFF CAMPOS | Hélio Gomes Filho (Diretor Financeiro);
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | Esteliane Pereira
Barbosa (Diretor Tecnológico). CONSELHO FISCAL: ACIC – Jamil Queiroz;
FUNDENOR – José Carlos Menezes; FIRJAN - Francisco Siqueira. Colocado
em discussão, o Sr. Rodrigo Dumas que pediu para alterar o seu nome
como representante da FENORTE/TECNORTE, na suplência do Conselho
Deliberativo, para o nome de Carlos Libânio Pinto de Oliveira. O Sr.
Sérgio Linhares também se manifestou no sentido de propor que outra
instituição substitua a FUNDENOR na composição do Conselho Fiscal,
caso contrário permanecerá sem alteração. O Prof. Helio Gomes indagou
se alguém mais gostaria de se manifestar com sugestão de alteração na
chapa proposta. Não havendo manifestação, foi eleita a chapa de
Composição

dos

Conselhos

da

TEC

CAMPOS

proposta

somente

com

a

alteração da representatividade da FENORTE/TECNORTE de Rodrigo da
Silva Dumas Rego para Carlos Libânio Pinto de Oliveira. Item 02 –
Outros assuntos: O Prof. Helio Gomes Filho passou a palavra ao Prof.
Ronaldo Paranhos, que informou ter sido a TEC CAMPOS provocada pelas
Reitorias da UENF E IFFluminense para ter um projeto mais ousado para
a incubadora. Aceitando o desafio e até na iniciativa de apresentar um
trabalho de conclusão de mandato, elaborou juntamente com o Prof.
Helio Gomes Filho, do IFFluminense um projeto com o título “Plano de
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Expansão da TEC CAMPOS para a década de 2010”, tendo distribuído
cópia a todos os presentes, com o objetivo de constituir um termo de
referência no processo de discussão de ampliação da TEC CAMPOS. Em
seguida, apresentando a proposta que tem como signatários os membros
do Conselho Diretor da TEC CAMPOS a qual pretende alertar para a
necessidade

de

ampliação

física

da

TEC

CAMPOS,

que

consideram

fundamental para o seu funcionamento pleno e satisfatório; observar
que uma incubadora de empresas é propriedade coletiva e deve se
constituir numa política pública de desenvolvimento e fomento da
competitividade sistêmica local e asseverar que o passo final desta
caminhada é a construção de um parque tecnológico que pensado e
construído

com

critério

permitirá

uma

nova

era

na

produção

de

conhecimento, tecnologia e oportunidades nesta região. Ainda com a
palavra, o Prof. Ronaldo Paranhos disse que com o aumento do espaço
físico a incubadora terá potencial para comportar cerca de vinte e
quatro (24) projetos de pré-incubação; vinte (20) empresas incubadas
residentes; três (03) empresas juniores; cinco (05) projetos de
economia solidária; a administração da incubadora e salas de apoio;
além das atividades da “Escola de Empreendedorismo”, incentivando a
cultura empreendedora na região. Mencionou ter deixado o local de
construção em aberto no projeto para que primeiro de defina a captação
de recursos para realização do mesmo. Finalizando, solicita aos
representantes

das

instituições

presentes

para

que

analisem

e

colaborem na captação de recursos para a exequibilidade do projeto. O
Prof. Helio Gomes Filho disse entender que a Incubadora não é somente
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um ambiente de incubação, mas também de um ambiente de política
pública em prol da inovação regional e para o futuro buscar a
implantação de um Parque Tecnológico. Citou exemplos de experiências
de outras regiões , como São José dos Campos e Viçosa, que levaram
cerca de quatorze anos para implantarem o Parque Tecnológico. Acredita
que devem provocar as Prefeituras para que tenham essa visão. O Sr.
Etevaldo

Pessanha

disse

se

sentir

empolgado

diante

da

proposta

apresentada. Sugeriu usar a ferramenta TEC CAMPOS junto as Prefeituras
de São João da Barra e Quissama, além da Prefeitura de Campos, serão
03 Prefeituras apoiando o projeto e vender a ideia de uma grande
magnitude para a PETROBRÁS e LLX. O Sr. Gilberto Soares concordou com
a proposta, acreditando que a LLX e PETROBRÁS possam encampar esse
projeto, devendo ser bem elaborado, no entanto acha que deve ser
levantado as expertises da região, o que a UENF e o IFFluminense podem
hoje oferecer. Caso isso não esteja definido o SEBRAE poderá mapear o
que cada instituição tem e elaborar um diagnóstico do potencial
tecnológico das UENF e do IFFluminense.

O Sr. Etevaldo Pessanha

comentou que em contato com a Prefeita de São João da Barra propôs a
elaboração, via ISECENSA, de um levantamento da cadeia produtiva e
qualificação de mão de obra para atender às Siderúrgicas, Sementeiras
em

prol

do

Porto.

A

Magnífica

Reitora

Profa.

Cibele

Daher

se

pronunciou emitindo sua opinião de que no momento é primordial fazer
estes levantamentos visando o diagnóstico do que já temos e um
diagnóstico do que irão precisar. Conclui ser estudos que poderiam se
complementar. O Prof. Paranhos lembrou ao Sr. Gilberto Soares de que a
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TEC CAMPOS elaborou no final do ano passado e encaminhou ao SEBRAE-Rio
um

projeto

com

proposta

semelhante.

O

Sr.

Gilberto

Soares

se

prontificou em resgatar este projeto junto ao SEBRAE. Pedindo a
palavra,

o

Prof.

Saboya

lembrou

do

início

da

TEC

CAMPOS,

das

dificuldades enfrentadas para sua implantação e hoje se enaltece
presenciando este projeto avançado. Registrou sua satisfação em ver um
aumento de espaço físico porque já não atende mais a demanda. O Prof.
Helio Gomes Filho disse se tratar de uma consequência de uma luta
anterior, de cada um que levantou a voz e buscou parceiros. O Sr.
Rodrigo Dumas comentou que diante da

magnitude do projeto e vendo o

crescimento do grupo ficou muito feliz em poder fazer parte deste
grupo

e

que

buscará

estar

mais

ativo

na

TEC

CAMPOS

na

representatividade de Sr. Carlos Libânio devido sua capacitação na
área de Incubadoras. O Prof. Paranhos comentou que convidou o Prof.
Molina que trabalha com inovação na UENF, visando colaborar bastante
na Incubadora. Após as devidas discussões, o Presidente da Assembleia,
Prof.

Helio

Gomes

concretização
Assembleia

dos

Geral

Filho

agradeceu

trabalhos,
do

Conselho

dando
de

o

esforço

então

por

Participantes

de

todos

encerrada
da

para
a

TEC-CAMPOS

a
3ª.
–

INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES da qual é
extraída a presente Ata, assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelos presentes, constando todas estas assinaturas em anexo, sendo as
mesmas partes integrantes desta Ata rubricadas e assinadas por mim,
Secretário ad hoc desta Assembleia.
Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2010.
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Prof. Helio Gomes Filho
Presidente Assembleia ad hoc

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos
Secretário ad hoc
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