ATA DA IIIª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC-CAMPOS.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis, às dezessete horas, reuniu-se o
Conselho Diretor da Tec-Campos, na sala de reuniões do Prédio das Oficinas do Centro de Ciências e
Tecnologia - CCT, para a sua terceira reunião, estando presentes os membros do Conselho Diretor da
Tec-Campos Prof. Ronaldo Paranhos – Presidente do Conselho e Representante da UENF; Prof. Elias
Walter Alves, Diretor Tecnológico e Representante da Fenorte, e os convidados Profª. Gláucia Rose
Guilherme Mendes Teixeira e o Prof. Jefferson Azevedo – Representantes do CEFET-Campos, e o Sr.
Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio acadêmico da UENF, que secretariou a reunião. Pauta: 01Top-Norte; 02- Edital de Pré-incubação. O Prof. Paranhos iniciou a reunião reportando-se ao item 01 da
pauta – Top-Norte confirmando a programação que havia sido definida na reunião anterior, com palestra
às 19:00 horas, solenidade de abertura, com o Conselho Deliberativo, e lançamento da incubadora e do
edital, bem como de adesão das instituições à incubadora. Solicitou que o Prof. Jefferson se
responsabilizasse pelo cerimonial do lançamento, ficando para reunião do dia 01 dezembro a definição
deste. Prof. Jefferson disse que iria convidar a UFRRJ e a Prof. Regina Sardinha, da FAFIC, para o
evento. Prof. Paranhos se responsabilizou de fazer a convocação do Conselho Deliberativo para o evento
e preparar um convite para encaminhar para divulgação, ficando o Sr. Roosevelt responsável para
viabilizar a distribuição junto a Assessoria de Comunicação da UENF. Informou, também que a UNITV
tinha disponibilizado uma hora da programação para entrevista de divulgação da incubadora, que poderia
ser às 16:00 horas do dia 01 de dezembro, e disse que faria um roteiro para os entrevistadores, de modo
que fosse possível abordar todos os pontos que achassem necessário. Passando para ao item 02 da
pauta – Edital de Pré-incubação, Prof. Jefferson perguntou se poderia ser lançado o edital sem que a
incubadora estivesse formalizada. Prof. Elias disse não ver problema, pois as instituições que participam
da incubadora respaldam o edital. Prof. Paranhos informou que a formalização da incubadora estava em
andamento, mas que teve que ver a qualificação dos membros dos conselhos e que ainda faltava o da
Prefeitura. Disse, ainda, que o Plano de Trabalho deveria se enviado à Fundenor para colher as
assinaturas. Prof. Paranhos disse que o edital apresentado para reunião não havia incorporado o que foi
definido na reunião anterior e sugeriu que o edital fosse contínuo. Profª. Gláucia sugeriu que os membros
lessem a minuta do edital e enviassem sugestões. Prof. Paranhos lembrou da urgência da definição do
edital e marcou para o dia 01 de dezembro, às 10:30 horas, para fechar o edital, ficando a cargo do Prof.
Elias e da Profª. Gláucia. Todos concordaram. Prof. Elias disse que a Tec-Norte será associada a TecCampos e é necessidade formal para respeitar o convênio. Disse, também, que a Tec-Norte pode incubar
empresas que não tiverem o perfil para ser incubadas pela Tec-Campos. Prof. Jefferson lembrou que a
incubadora está em momento de construção e que há necessidade de ter grandes parceiros. Profª.
Gláucia disse que precisava definir o valor da taxa de inscrição e sugeriu que fosse R$ 30,00. Todos
concordaram. Às 18:00 horas, Prof. Paranhos encerrou a reunião. Eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira,
Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

