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

Aos dois dia do mês de março do ano de dois mil e sete, às dezoito horas e dez 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 quinta reunião, estando presentes os membros do Conselho Diretor da TecCampos Prof. Ronaldo Pinheiros da Rocha Paranhos – Presidente do Conselho e Representante da UENF
e os convidados o Prof. Jefferson Manhães de Azevedo e a Profª. Gláucia Rose Guilherme Mendes
Teixeira – Representantes do CEFET-Campos, e o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio
Acadêmico da UENF, que secretariou a reunião. Pauta: 01- Liberação de recursos para incubadora;
02- Renovação das bolsas dos estagiários; 03- Novo cronograma do Edital de Pré-incubação; 04Perfil do Gerente da Tec Campos. O Prof. Paranhos iniciou a reunião apresentando o documento
enviado pela FENORTE indicando a Drª. Vera Cardoso de Melo como representante da FENORTE no
Conselho Diretor, em substituição ao Prof. Elias Walter Alves. Reportando-se ao item 01 da pauta –
Liberação de recursos para incubadora, informou que a liberação dos recursos tanto da Prefeitura
quanto do SEBRAE poderia ser através da Fundação CEFET ou através da Fundenor e informou que
passaria a qualificação das duas fundações para as instituições, para quando os recursos forem ser
liberados. Disse ter conversado com o Sr. Gilberto (SEBRAE) e que ele não via problema em liberar os
recursos desta foram para pagamento do gerente da incubadora. Prof. Paranhos, abordando o item 02 da
pauta – Renovação das bolsas dos estagiários, informou que havia solicitado a Libânio para
reapresentar os projetos e pedidos de renovação de bolsa para os estagiários da incubadora à TECNORTE e estava sendo providenciado. Informou, ainda, que estava sendo requerida uma bolsa a mais
para que contemplasse a secretária que estava sem bolsa TEC-NORTE. Prof. Jefferson, reportando-se ao
item 03 da pauta – Novo cronograma do Edital de Pré-incubação, apresentou o comunicado do novo
cronograma de andamento da seleção do Edital 001/2006 de pré-incubação de empresas e disse que
seria assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo ad referendum, após aprovação do Conselho
Diretor. Prof. Paranhos sugeriu que deveria haver algum representante do SEBRAE na banca de seleção
dos projetos. Todos concordaram. Relatando sobre o item 04 – Perfil do Gerente da Tec Campos, Prof.
Jefferson perguntou como seria a forma de pagamento do gerente da incubadora, que poderia ser em
forma de bolsa ou RPA ou contrato CLT. Prof. Paranhos argumentou dizendo que tinha quer verificar no
convênio se era em forma de bolsa ou contrato. O Prof. Jefferson pensou que poderia ser em forma de
bolsa e disse que iria verificar algumas tabelas de referência de bolsas. Finalizando, O Prof. Ronaldo
Paranhos solicitou a Srª. Gláucia Mendes que elaborasse o perfil do gerente da Incubadora tecnológica e
também a realização do cronograma de atividades da Tec Campos com informações de cursos que
poderiam ser oferecidos pelo SEBRAE. Não havendo mais nada a tratar no momento, às doze horas Prof.
Paranhos encerrou a reunião. Eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico da UENF,
lavrei a presente ata.

