ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, às dezessete horas e vinte três minutos,
reuniu-se o Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, na sala de reuniões da Direção do CEFETCampos, para a sua terceira reunião, estando presentes os membros do Conselho Deliberativo, Prof.
Luiz Augusto Caldas Pereira – Presidente do Conselho e Representante do CEFET-Campos, o Prof.
Fernando Saboya de Albuquerque Júnior – Representantes da UENF, o Sr. Eraldo Mothé Bacelar da
Silva, Representante da Fundenor, Dr. Francisco Roberto de Siqueira, Representante da FIRJAN, Sr.
Jamil Machado Queiroz, Representante da ACIC, Sr. Fábio Augusto Viana Ribeiro, Representante da
FENORTE, Sr. Luis Mário Concebida, representante da Prefeitura Municipal de Campos e os
convidados Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos, representante da UENF e Presidente do
Conselho Diretor da TecCampos, a Srª. Carla Nogueira Patrão, membro do Conselho Diretor e
Representante do CEFET-Campos, o Sr. Hélio Junior de Souza Crespo, Representante da Fundação
CEFET-Campos, Prof. Jefferson Azevedo, professor do CEFET-Campos, Sr. Luiz Eduardo Lima
Simões, representando a Secretaria de Industria e Comércio, Sr. Henrique Guitton, representante da
FIRJAN e o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, que secretariou
esta reunião . Pauta: 01- Aprovação da Ata da 2ª Reunião; 02- Prorrogação do Edital e Inscrições;
03- Sócios Participantes e problemas atuais. O Prof. Luiz Augusto iniciou a reunião pelo item 01Aprovação da Ata da 2ª Reunião, solicitando a Profª. Carla lesse a ata da reunião anterior para
aprovação e retomada das discussões. A ata foi aprovada. Referente ao item 02 da pauta, o Prof. Luiz
Augusto comentou que achou que a prorrogação do Edital de Incubação foi positiva. A Srª. Carla
Patrão informou aos presentes membros da reunião que havia em torno de vinte e um projetos inscritos
e que segunda-feira, dia vinte e três de abril de dois mil e sete, iria ser iniciado o segundo processo de
seleção com os dezenove projetos aprovados na primeira fase. Prof. Ronaldo Paranhos concordou
com Prof. Luiz Augusto, disse que a prorrogação do Edital tinha sido positiva até além do esperado e
que houve muito sucesso devido à quantidade de projetos inscritos. O Prof. Jefferson Manhães
informou que os projetos que analisou estavam excelentes, com todo o perfil esperado. Comunicou que
achava que como primeira entrada de projetos iria ser muito bom e também, que a seleção de ótimos
projetos poderia formar uma cultura com relação aos alunos das instituições de ensino parceiras.
Assim, o Sr. Henrique Guitton relatou sobre a cidade de São Carlos, dizendo que ali, isso já funcionava
de forma exemplar. Prof. Paranhos declarou ao conselho que as datas festivas do inicio do ano,
justificaram o adiantamento das inscrições. O Prof. Jefferson alertou ao conselho que nesta reunião
havia a necessidade de referendar o aditivo do Edital. Relatando sobre o item 03 da pauta, Sócios
Participantes e problemas atuais, Prof. Paranhos disse que o SEBRAE iria disponibilizar seiscentos
mil reais para pagar o gerente da TEC CAMPOS, mas que a Incubadora deveria verificar se a falta de
legalização não iria atrapalhar. Prof. Paranhos informou ao conselho sobre os principais problemas
atuais da TEC CAMPOS. Primeiro problema: A respeito da verba para construção do espaço físico da
TEC CAMPOS, Prof. Paranhos disse que Mário Concebida traria noticias sobre a verba. E sobre o
segundo problema, problema de registro da Incubadora Tecnológica, Ronaldo Paranhos relatou que a
Prefeitura tinha que ter autorização da Câmara e isso ainda não aconteceu, o que resulta na não
permissão de conclusão do processo de legalização. Prof. Paranhos disse também que a ACIC ficou
responsável pelo andamento do processo, mas estava necessitando da autorização da Prefeitura.
Assim, Prof. Ronaldo Paranhos elogiou o andamento da Incubadora, citando que tinham sido feitas
vinte inscrições, mas lamentou pela TEC CAMPOS estar presa com os problemas citados acima e que
a Incubadora retirasse o nome da Prefeitura, caso não houvesse solução em curto prazo ou então
aguardar Prefeitura caso ela informe a Incubadora que o problema será resolvido logo. O Sr. Luiz
Eduardo comentou dizendo que, achava que o atraso na legalização teria sido provocado pela falta do
gerente de assumir e resolver os problemas, mas que esse problema não demoraria a se resolver.
Então, o Prof. Jefferson informou que no edital de pré-incubação foi colocada no calendário da

Incubadora a expressão “a partir de” para se ganhar tempo enquanto a legalização, e que a parceira da
Prefeitura é importante para a TEC CAMPOS. Prof. Jefferson concordou com Prof. Paranhos, dizendo
que a saída da Prefeitura poderia facilitar enquanto a legalização, mas que não saberia se isso seria
positivo para a TEC CAMPOS. O Sr. Luiz Augusto fez sua colocação a respeito dos problemas da TEC
CAMPOS dizendo sobre a importância da participação da Prefeitura como um dos sócios fundadores.
Às dezoito horas e dez minutos a discussão de problemas foi acalmada pela chegada do Sr. Luiz Mário
Concebida. Prof. Paranhos sugeriu ao conselho que o Sr. Luiz Mário ficasse no Conselho Deliberativo
e que o Sr. Luiz Eduardo fizesse parte do Conselho Diretor da TEC CAMPOS. Sr. Luiz Mário
concordou e em seguida informou ao conselho que a verba destinada a Incubadora Tecnológica de
Campos seria disponibilizada na próxima semana na conta da FUNDENOR, e com a saída da verba a
negociação com a Câmara seria facilitada, visto que só será pedida a autorização para participação e
não na liberação de verba. Finalizado, o Prof. Luiz Augusto, agradeceu a presença e participação de
todos e concluiu a reunião, informado ao conselho sobre da necessidade de resolução dos problemas
dentro dos prazos estabelecidos no edital. Disse estar contente enquanto ao grande número de
empreendimentos inscritos e como isso repercute positivamente para a TEC CAMPOS. Assim, às
dezoito horas e dezenove minutos a reunião foi encerrada e eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico
de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

