ATA DA LXXVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 08 de setembro 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior – Foi colocado em discussão a ata

anterior. Foi aprovado por unanimidade.
Pauta item nº 02 - Chamada MCT/SETEC/CNPQ n° 09/2011 – Apoio a Incubadoras de
Empresas – Antes de apresentar o orçamento dos equipamentos para Videoconferências o
Sr. Túlio informou que os equipamentos cotados não são para sistema fechado, a rede é que
é fechada, como a do IFF. Em seguida, apresentou orçamento dos equipamentos para
transmissão de videoconferência, no total de R$ 375.080,00. Pedindo a palavra, o Prof.
Paranhos comentou que o Conselho Diretor deveria decidir se vai adquirir a rede com um ou
dois pontos centrais, o que envolve a aquisição de dois ou três equipamentos pequenos, três
pontos de suporte, para futuramente ter 10 pontos. Sugeriu ainda, que fosse feita uma nova
cotação de preços dos equipamentos a seguir:
1 Videoconferência Polycom HDX 7000-720 – Hw;
2- Interface ISDN PRI E1 para linha HDX;
3- HDX MPPlus Mulpoint Software;
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-

Prazo

4- Serviços de implementação de sistema de VC- Série HDX.
Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que de acordo com o
MCT/SETEC/CNPQ n° 09/20011- Apoio a Incubadoras de Empresas
aprovadas serão contratadas na modalidade de Auxílio Individual,
Coordenador/Preponente, mediante assinatura de Termo de Concessão
Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa Científica e/ou Tecnológica ou na
Institucional à Pesquisa, por meio de Convênio.

Edital Chamada
– As propostas
em nome do
e Aceitação de
forma de Auxílio

Na forma de contratação Auxílio Individual, a firmatura do Termo de Concessão ficará
subordinada à existência prévia de protocolo de Cooperação Técnica, celebrado entre a
instituição de execução do projeto e o CNPQ.
No caso de contratação na forma de Auxílio Institucional, comporão o Convênio para repasse
de recursos de custeio e capital o CNPQ como concedente, a Fundação como convenente, a
instituição de execução do projeto (instituição sede) como interveniente e o coordenador da
proposta como executor. Para a consecução do convênio na modalidade Auxílio Institucional,
a fundação convenente deve ter estatuto jurídico de entidade pública, ou entidade privada
sem fins lucrativos, estabelecidos em seu instrumento de criação.
Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos que é mais interessante fazer a proposta do projeto
deve de se no mone da UENF, que já tem convênio com o CNPQ, se for pela incubadora,
precisa fazer um convênio. Pedindo a palavra, o Sr. José Manoel, representante da
FENORTE/TECNORTE, que há muita burocracia no gabinete civil, retomando a palavra,
Prof. Paranhos colocou em votação. Aprovado por unanimidade que a proposta do projeto
vai se em nome do Coordenador/Proponente da UENF. Tendo sido definido a proposta do
projeto, o Sr. Túlio Baita e o Sr. Diego Santana, deverão dar continuidade na elaboração do
projeto.
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Diego
Santana/ Túlio

Baita
Pauta item nº 03 – Apresentação do Controle Contábil, Financeiro e Orçamentário com
Base no PD 008/2011 - O Prof. Paranhos comentou que a Sr. Simone Cabral pediu que
fosse apresentado um outro dia o Controle Contábil, pois precisa fazer uns ajustes na
planilha. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos apresentou o Controle Orçamentário Semestral que é uma previsão do Fluxo de Receitas para os próximos seis meses (período de
setembro 2011 a fevereiro 2012) e comentou que a previsão no orçamento da TEC CAMPOS
está dentro do previsto, e de acordo com previsão de se fazer uma nova contratação de um
novo funcionário até o final do ano. Pedindo a palavra, a Sra. Adriana, Gerente da TEC
CAMPOS pediu que fosse feita a proposta da nova contratação depois que fosse apresentado
os relatórios dos empreendimentos, pois vai ter uma noção da real necessidade e qual o
perfil do candidato. Retomando a palavra, o Prof. Paranhos comentou que o Sr. Túlio Baita,
poderá dar suporte a Sr. Adriana com os empreendimentos, devido o aumento da demanda
das empresas. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos apresentou a lista de inadimplentes, o
empreendimento Eco + Entulho, está com mensalidade em atraso de abril a agosto de 2011,
ficando num saldo devedor de R$ 720,00, pedindo a palavra, a Sra. Adriana comentou que o
empreendimento teve dificuldade em formar a equipe, uma vez que uma pessoa do
empreendimento saiu do grupo e a outra pessoa que é o responsável pelo empreendimento
trabalha fora da cidade, de forma que o empreendimento não realizou todas as capacitações
e treinamentos necessários para a elaboração do plano de negócios. Pedindo a palavra, o
Prof. Paranhos sugeriu que o empreendimento Eco + Entulho deveria se desligar da TEC
CAMPOS e que a dívida seria anistiada. Foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que a empresa Neale e Reis
Indústria e Comércio de óleos Naturais Ltda-ME, está com as mensalidades em atraso de
junho a setembro, estando com um saldo devedor de R$ 1.300,00, pedindo a palavra, a Sra.
Simone informou que a empresa sempre atrasa, mais todas as vezes que o representante da
empresa vem na TEC CAMPOS (a empresa fica sediada em Bom Jesus do Itabapoana),
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acerta as mensalidades que estão em atraso. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos sugeriu que
o valor devido permanecesse o mesmo. Foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que a empresa PreserveSoluções Ambientais esta com mensalidades em atraso de maio a setembro, no valor total da
dívida de R$ 1.500,00. Pedindo a palavra, a Sra. Simone comentou que foi repassado esta
semana, o valor total da dívida para a empresa, e que eles se comprometeram a pagar. Com
a palavra. O Prof. Paranhos sugeriu que o valor da dívida, permanecesse o mesmo. Foi
colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos
comentou que Simply Control está com mensalidade em atraso de março a agosto, no valor
total da dívida, de R$ 1.700,00. Pedindo a palavra, a Sra. Adriana comentou que a empresa
passou por dificuldade e que agora que está se reerguendo, inclusive na semana anterior
inaugurou no dia 01/09/2011,um Show Room em Macaé, em parceria com a Terrali. Pedindo
a palavra, o Prof. Paranhos propôs retirar R$ 100,00 de cada mensalidade atrasada, caso o
empreendedor se compromete a pagar a cada mês: um mês atrasado e e um mês atual. Sendo
assim a dívida que estava totalizado em R$ 1.700,00 referente aos meses de março a
setembro, passaria ao total de R$ 1.200,00. Foi colocado em votação. Aprovado por
unanimidade. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que a Fricamp Comércio e
Serviços de Refrigeração Ltda ME está com mensalidades em atraso de abril a setembro,
totalizando a divida no valor R$ 2.150,00. Pedindo a palavra, o Sr. Túlio comentou que a
empresa está passando por muitas dificuldades, inclusive estando sem vendedor. Pedindo a
palavra, o Prof. Paranhos propôs que a empresas pagasse as mensalidades em em troca de
serviços para a TEC CAMPOS, se a empresa se comprometer em pagar as mensalidades
normalmente a partir de outubro. Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Ainda com a a palavra, o Prof. Paranhos comentou que o Centro de Infertilidade e Medicina
Fetal, está com mensalidade atraso de julho e agosto num valor total de R$ 1.600,00.
Pedindo a palavra, o Sr. Túlio comentou que a empresa manifestou o desejo de se desligar da
TEC CAMPOS, pois todos os objetivos que eles tinham com a TEC CAMPOS foram
alcançados, que era a de ter ajudar participar de editais e fazer projetos uma vez que a
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empresa não tinha essa experiência. Pedindo a Palavra, a Sra. Simone comentou que a
empresa se prontificou a pagar as duas mensalidades atrasadas. Retomando a palavra, o Prof.
Paranhos sugeriu que a empresa recebesse o certificado, assim como as empresas que foram
graduadas. Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.

Pauta Item nº 04 – Outros Assuntos
4.1 - A Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, apresentou a última versão do certificado. O
Prof. Paranhos pediu a palavra e sugeriu que fosse feito dois certificados para as empresas
Graduadas (Invision Geofísica e Squad Publicidade e Propaganda Ltda) e dois certificados para as
empresas Associadas ( Centro de Infertilidade e Medicina Fetal Ltda e CFM Comércio e
Representações Ltda). Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, considerando
que o certificado e todos os documentos da TEC CAMPOS, deverá se assinado pelo Diretor
Presidente ( Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos) e pelo Diretor Administrativo (Luiz
Mario de Azevedo Concebida).
4.2 – O Prof. Paranhos comentou que o Sr. Luiz Mario Concebida, representante da FIRJAN
(Federação da Indústrias do Rio de Janeiro), ainda não tem a resposta se o IEL vai poder financiar
o Curso Iniciando um Pequeno Grande Negócio para os Pré-Incubados, mais que para poder dar
continuidade na programação, a TEC CAMPOS vai pagar a consultora, com a verba do projeto da
FAPERJ.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16 hs, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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