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

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, às dez horas e trinta minutos, 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 quarta reunião, estando presentes os membros do Conselho Diretor da TecCampos Prof. Ronaldo Pinheiros da Rocha Paranhos – Presidente do Conselho e Representante da
UENF; Prof. Elias Walter Alves, Diretor Tecnológico e Representante da Fenorte, e os convidados o Prof.
Jefferson Manhães de Azevedo – Representantes do CEFET-Campos, e o Sr. Roosevelt Rosa Maia
Vieira, Técnico de Apoio acadêmico da UENF, que secretariou a reunião. Pauta: 01- Top-Norte; 02Edital de Pré-incubação. O Prof. Paranhos iniciou a reunião reportando-se ao item 01 da pauta – TopNorte confirmando a entrevista na UNITV para hoje às 16:00 horas. Informou, também, que já estavam
confirmadas a adesão da UNIFLU e do ISECENSA e que estão na expectativa do SEST/SENAT e
FACULTEC. Prof. Jefferson disse que já havia entrado em contato com a Universidade Cândido Mendes e
a UFRRJ e que estava aguardando contato com o SENAI, SENAC e CDL. Prof. Elias informou que havia
conversado com o Dr. Paulo Hirano, Diretor do Campus de Campos da Universidade Estácio de Sá.
Passando para ao item 02 da pauta – Edital de Pré-incubação, Prof. Paranhos propôs a leitura da
minuta do edital para aprovação. Prof. Elias fez a leitura (minuta em anexo). Após a leitura, não houve
consenso em alguns pontos do edital que ficaram de serem definidos, na reunião do Conselho Deliberativo
no dia 07 de dezembro. Os pontos são: (i) o item 2.1. Período e Local, para confirmar o período; (ii) o item
4. Dos Candidatos Elegíveis, pois surgiu uma dúvida que se os membros dos conselhos da incubadora
poderiam participar ou não do edital; (iii) o item 7.1. Do Cronograma das Etapas Deste Edital, que deverá
se adequar as decisões dos outros pontos. Às doze horas Prof. Paranhos encerrou a reunião. Eu,
Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

