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

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, às dez horas da manhã, reuniu-se o
Conselho Diretor da Tec-Campos, no Telecentro de Informação e Negócios, para a sua décima reunião.
Estando presentes os membros do Conselho Diretor da Tec Campos, Prof. Ronaldo Paranhos –
Presidente do Conselho Diretor, Sr. Luís Eduardo Lima Simões – Representando a Prefeitura Municipal de
Campos, o Sr. José Alves representando a Drª. Vera Cardoso de Melo – Representante da
TecNorte/Fenorte e os convidados, Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira – Técnico de Apoio Acadêmico da
UENF, Sr. Carlos Libânio Pinto de Oliveira – TecNorte e os bolsistas Marcelo Gondim Maciel, Fabio Leda
e Cyro Almeida Gondim, que secretariou a reunião. Pauta: 01- Presença de Bolsistas; 02- Solicitação a
TecNorte/Fenorte; 03- Contatos Realizados SEBRAE e Prefeitura ; 04- Programação da Reunião do
dia primeiro de junho de dois mil e sete. O Prof. Ronaldo Paranhos iniciou a reunião desejando um bom
dia a todos e agradeceu as pessoas por estarem presentes nesta reunião, informando em seguida, a
importância da presença e participação das reuniões tanto por parte dos membros do conselho quanto por
parte dos bolsistas da Tec Campos. Referente ao item 01 da pauta, Prof. Paranhos citou que a bolsista
Viviane não estava presente embora tivesse sido convocada. Referindo-se ao item 02, Ronaldo Paranhos
e José Alves concordaram em solicitar a TecNorte/Fenorte que o Sr. Carlos Libânio trabalhe a partir do dia
quatro de junho de dois mil e sete, no Telecentro, como gerente de operação da Incubadora, para melhor
coordenação da Incubadora.O Sr. Carlos Libânio concordou com a idéia, e ficou responsável pela
elaboração da solicitação para assinatura do Prof. Paranhos. Reportando sobre o item 03, Ronaldo
Paranhos informou que entrou em contato com o SEBRAE e eles afirmaram que o curso Plano de
Negócios (dezesseis horas) está confirmado para ultima semana de junho ou primeira semana de julho. O
Sr. Carlos Libânio sugeriu ao conselho que quando os projetos estivessem ocupados com os cursos não
houvesse atividades na Incubadora. O Prof. Paranhos pediu para que os bolsistas fizessem uma listagem
de contatos com todos os projetos e e-mail de seus representantes para enviar e-mails avisando sobre os
cursos. Ronaldo Paranhos informou ao conselho que entrou em contato com Luiz Mario, e ele falou que o
prefeito já havia “batido o martelo” enquanto a verba da Prefeitura, mas o dinheiro ainda não estava na
conta. Relatando sobre o item 04, ficou acordado pelo conselho a programação da reunião de encontro
com os projetos aprovados concordando na seguinte programação: nove horas – Café da Manhã; dez até
dez e meia – apresentação dos sócios; onze horas até as doze horas e trinta minutos – informações sobre
Incubadoras, apresentação do cronograma, apresentação dos projetos pelo grupo, marcação de
entrevistas com os projetos. Finalizando, Prof. Ronaldo Paranhos emprestou a Incubadora cinqüenta reais
para a elaboração do café da manhã e pediu para os bolsistas verificassem na Fundação Cefet como
utilizar os recursos que já possuímos arrecadados nas inscrições. Após, encerrou a reunião e, Eu,
Roosevelt Rosa Maia Vieira, Técnico de Apoio Acadêmico, lavrei a presente ata.

