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

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, às quinze horas e vinte 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 sétima reunião. Estando presentes os membros do Conselho Diretor da
Incubadora Tecnológica de Campos dos Goytacazes, Prof. Ronaldo Paranhos – Presidente do Conselho
Diretor, Sr. Luís Eduardo Lima Simões – Representando a Prefeitura Municipal de Campos, o Sr. José
Manoel de Siqueira representando a Drª. Vera Cardoso de Melo – Representante da TECNORTE/
FENORTE e os convidados, Prof. Jefferson Manhães de Azevedo – CEFET, Srª. Gláucia Rose Mendes –
CEFET, Sr. Carlos Libânio Pinto de Oliveira – TECNORTE/FENORTE, Srª. Carina Haddad de Melo –
TECNORTE/FENORTE, Prof. Ricardo Ferreira Garcia – UENF e o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira –
Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, quem secretariou a reunião. Pauta: 01- Projetos Selecionados;
02- Serviços Prestados pela TEC CAMPOS; 03- Parcerias e Apoios; 04- Homologação e divulgação
do resultado; 05- Contatos com SEBRAE e Prefeitura. O Prof. Ronaldo Paranhos iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e apresentando ao Conselho, o Sr. Luiz Eduardo Lima Simões, o novo
representante da Prefeitura Municipal de Campos nas reuniões da incubadora. Abordando o item 01 da
pauta – Projetos Selecionados, Prof. Paranhos informou sobre o processo de seleção dos projetos que
concorreram ao edital de pré-incubação, que aconteceu nos dias vinte e três e vinte e quatro de abril, no
Prédio das Oficinas do Centro de Ciências e Tecnologia da UENF e também comentou sobre a impressão
banca julgadora sobre os empreendimentos. O Prof. Paranhos disse que seria função do Conselho
homologar o resultado da seleção. Sr. Luiz Eduardo perguntou quais foram os projetos selecionados. Prof.
Paranhos apresentou os projetos e sugeriu ao Conselho que os projetos não classificados fossem
encaminhados para o SEBRAE para ver a possibilidade de algum desdobramento de apoio aos
empreendimentos. Passando para o item 02 da pauta – Serviços Prestados pela TEC CAMPOS, Prof.
Paranhos informou ao Conselho sobre cursos que já estavam sendo articulados com o SEBRAE que
poderiam ser oferecidos para as equipes dos projetos selecionados, tais como de elaboração de Plano de
Negócios e Estudo de Viabilidade Técnica. O Sr. Luiz Eduardo perguntou quais eram os serviços que
seriam oferecidos pela TEC CAMPOS. Prof. Paranhos falou do suporte gerencial que seria oferecido e do
espaço físico que seria disponibilizado pela TEC CAMPOS aos empreendimentos. O Sr. Carlos Libânio
aproveitou e sugeriu que poderia ser oferecido um curso sobre incubadoras de empresas que ele e a
Profª. Gláucia haviam feito através do Ministério do Trabalho. Prof. Paranhos concordou. Prof. Jefferson
disse que o momento da pré-incubação seria ideal para atuar na formação das empresas através de
cursos. Profª. Gláucia complementou, falando sobre a importância de ser oferecido às equipes dos
projetos selecionados um curso de empreendedorismo. Descrevendo sobre o item 03 da pauta –
Parcerias e Apoios, Sr. Luiz Eduardo comentou sobre a importância da Incubadora para a região e que
poderia haver a possibilidade de se contatar empresas privadas para estabelecer parcerias. A Srª. Carina,
gerente de projetos da TECNORTE/FENORTE, disse que gostaria de ter acesso aos projetos
selecionados para divulgação das novas tecnologias que serão desenvolvidas na região. Prof. Paranhos
sugeriu que a TECNORTE poderia dar apoio financeiro às empresas pré-incubadas oferecendo bolsas. A
Srª. Carina disse que a TECNORTE é o parque tecnológico da região e que poderia oferecer mais do que
simplesmente bolsas. A Profª. Gláucia sugeriu que se verificasse a necessidade de uso de laboratórios
pelas empresas e quais outras necessidades elas teriam. Prof. Paranhos disse que os cursos seriam as
primeiras providências de preparação para os projetos selecionados e, com o andar do processo de préincubação, seria possível mapear as necessidades das empresas. Sr. Carlos Libânio concordou e disse
que muitas vezes a própria empresa não identifica as suas necessidades e a incubadora tem o papel de
identificar essas necessidades e fornecer auxílio a suas empresas incubadas em função dessas
necessidades identificadas. Abordando o item 04 da pauta – Homologação e divulgação do resultado,
Prof. Paranhos perguntou ao Conselho se poderia ser homologado os dez primeiros colocados na seleção.
Todos concordaram. Assim, Prof. Ronaldo Paranhos solicitou ao Conselho que o resultado fosse
encaminhado para as instituições participantes para que fosse feita a sua divulgação através dos seus

sites e que fossem enviadas cartas para cada sócio responsável pelos projetos aprovados, para tomarem
ciência do resultado da seleção até o dia catorze de maio, para que confirmassem a participação do
empreendimento até o dia trinta de maio. A Profª. Gláucia perguntou qual seriam as próximas providências
a serem tomadas. Prof. Paranhos pediu a Gláucia que fosse feito o Termo de Responsabilidade e a
proposta de operacionalização da incubadora com a ajuda de Carlos Libânio. Ao termino da reunião, foi
discutido pelo Conselho o item 05 da pauta – Contatos com SEBRAE e Prefeitura. Prof. Paranhos
perguntou ao Sr. Luiz Eduardo se ele sabia sobre o andar da participação da Prefeitura na incubadora e
sobre a verba de manutenção da TEC CAMPOS. O Sr. Luiz Eduardo respondeu dizendo que havia
necessidade de ser feito um projeto de apresentação para o Procurador da Prefeitura para ser viabilizada
a verba. Prof. Jefferson disse que o CEFET poderia se concentrar na preparação do Plano de Trabalho e
de Custeio da TEC CAMPOS. Prof. Paranhos solicitou a Profª. Gláucia que preparasse o projeto. Ficou
acordado que o Sr. Libânio e Profª. Gláucia ficaram responsáveis pela elaboração do Plano de Trabalho e
Custeio e do Projeto de Apresentação da Incubadora. A Profª. Gláucia sugeriu que fosse definido o
gerente para que ele pudesse aproveitar os cursos. O Prof. Paranhos pediu que fosse feito o perfil do
gerente para que ele pudesse cobrado do SEBRAE a verba para pagamento do gerente. Profª. Gláucia
informou que já havia sido feito o perfil e que iria enviar para Prof. Paranhos. Prof. Jefferson perguntou o
que faltava para o SEBRAE liberar os recursos e sugeriu que fosse pesquisado no SEBRAE quando seria
liberado o recurso. O Prof. Paranhos encerrou a reunião, dizendo que o mais urgente no momento era a
preparação do Plano de Apresentação do Projeto para a liberação do recurso da Prefeitura. Às dezesseis
horas e vinte e três minutos, Prof. Paranhos encerrou a reunião. Eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico
de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

