ATA DA Iª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Data: 23 de outubro de 2006.

Local: UENF-Diretoria de Projetos.

Prof. Ronaldo Paranhos (UENF)
Prof. Elias Walter Alves (TECNORTE/FENORTE)
Profª. Carla Patrão de Aquino (CEFET-Campos)
Prof. Jefferson Azevedo (CEFET-Campos)
Luiz Mário Concebida (Prefeitura de Campos de Goytacazes)
Gláucia Rose Guilherme Mendes Teixeira (CEFET-Campos)
Dando início à Reunião, o Prof. Ronaldo Paranhos recebeu do Sr. Luiz Mário Concebida as
Atas de Reunião referente ao dia 25 de setembro de 2006 e 16 de outubro de 2006, bem como
o estatuto social da TEC-CAMPOS aprovado em assembléia, para serem assinadas pelas
instituições e posterior registro.
Palestra na FIRJAN em 07 de novembro: confirmado que nesta data, FIRJAN está
preparando e patrocinando uma palestra com o convidado Roterdam Salomão, Gerente
Regional do IEL/RJ, que falará sobre incubadoras de empresas e inovação tecnológica. O
objetivo deste evento é divulgar ao empresariado de Campos a TEC-CAMPOS.
TOP-NORTE 2006: Confirmado que será entre 06 e 09 de dezembro 2006. Está previsto
neste evento a inauguração da TEC-CAMPOS, tendo sido enviada correspondência ao Sr.
Gilberto Soares do SEBRAE solicitando um estande de 12 m2 assim como a inserção da
solenidade de inauguração da incubadora na programação da TOP-NORTE. O Prof. Elias
Alves aceitou ser responsável por toda a articulação e preparação das atividades para o
evento, incluindo a montagem de um stand, sendo que contará com o apoio das demais
instituições no que for necessário para que isso ocorra.
Edital de pré-incubação: discutido que tentaremos já na inauguração da incubadora ter um
edital para pré-incubação de empresas. O Prof. Elias sugere que seja um edital de fluxo
contínuo. Deliberado que Libânio e Gláucia ficam responsáveis por apresentar minuta do
edital na próxima reunião deste Conselho.
Obra do espaço físico: Luiz Mário avisa que já está sendo processado a liberação
orçamentária que possibilitará a montagem do espaço físico. Deliberado que Luiz Mário fica
responsável por este acordo, tendo como data prevista para liberação da primeira parcela em
06 de novembro de 2006.
Sem mais para o momento, fica marcado para o dia 06 de novembro, às 14:00h, na UENF,
próxima reunião do Conselho Diretor da TEC-CAMPOS.

