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

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho
Diretor da Tec-Campos, na Casa de Cultura Villa Maria, para a sua décima primeira reunião. Estando
presentes os membros do Conselho Diretor da Tec Campos, Prof. Ronaldo Paranhos – Presidente do
Conselho Diretor, Prof. Fernando Saboya, Membro do Conselho Deliberativo e os convidados, Prof.
Jefferson Manhães de Azevedo, representante do CEFET-Campos e o Sr. Roosevelt Rosa Maia Vieira –
Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, que secretariou a reunião. Pauta: 01- Definição da localização
da Incubadora; 02- Outros assuntos. O Prof. Ronaldo Paranhos iniciou a reunião reportando-se o item
01 da pauta, informando que os membros do conselho haviam sido convidados para reunião, mas que,
como ainda não haviam chegado, havia a necessidade de ser decidido onde iria funcionar a Incubadora
nesta reunião, pois não há mais tempo hábil para isso. Informou que a UENF havia liberado a utilização do
espaço para seis meses, com possibilidade de negociação de um tempo a mais, caso houvesse
necessidade. Disse, ainda, que a Incubadora ficando na Villa Maria iria reduzir em muito a despesa de
custeio. Todos os presentes concordaram com a localização da incubadora no espaço cedido pela UENF
na Villa Maria. Passando para o item 2 da pauta, Prof. Paranhos apontou para a necessidade de se
definir a colaboração da UENF e do CEFET na administração da Incubadora e indicou o funcionário
Roosevelt Maia para atuar, em parte da sua carga horária, na Incubadora e solicitou ao Prof. Jefferson
que solicitasse um funcionário do CEFET para também colaborar na organização da incubadora, com
parte da sua carga horária atuando na incubadora. Prof. Jefferson concordou. Não tendo mais nenhum
assunto a tratar, Prof. Ronaldo Paranhos encerrou a reunião às 16:00 horas.

