ATA DA CXXVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 20 de junho de 2016, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pautaitem
itemnºnº0102– –Aprovação
Apresentação
de anterior:
Balancetes
janeiro a maio/2012:
Prof.
Paranhos
apresentou o Balancete
Pauta
de ata
Foideapresentada
e aprovada aOata
datada
de 10/05/2016
de janeiro a maio de 2012, conforme segue abaixo:
Pauta item nº 02 – Aprovação de Balancete de Abril 2016: O Prof. Paranhos apresentou o Balancete referente ao
BALANCETE
MENSAL
mês de abril – 2016,
doc anexo, tendo sido aprovado por unanimidade. Ao final foi sugerido alteração no modelo do
Janeiro
de 2012
formulário
do Balancete adotado para Incubadora, devendo, nos próximos meses, apresentar o modelo novo de

-

-

formulário. Em seguida a Gerente Adriana lembrou que na ultima reunião foi solicitado que fosse apresentado o
(levantamento
+ ) RECEITAS
de inadimplência referente às mensalidades dos empreendimentos filiados na Incubadora. Sendo
assim, MENSALIDADES
apresentou planilha (doc. Anexo) demonstrando os pagamentos e inadimplências das 2.330,00
empresas incubadas e
SEMESTRALIDADES
UENF/IFF
associadas no período de 2014, 2015 e junho de 2016. No levantamento pode-se constatar que as0,00
empresas Abrasdi
ELABORAÇÃO
DE de
PROJETOS
0,00I9dade tem um
encontra-se
com um débito
R$ 6.400,00 referente ao período de 2015 e junho de 2016. A empresa
PROJETOS
PARA
TECCAMPOS
0,00
débito de
R$ 6.400,00
referente
ao período de 2014, 2015 e junho de 2016. A empresa Fulltype encontra-se
com dois
INSCRIÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS
0,00 as discussões,
meses em
aberto, totalizando
o valor de R$ 1.200,00, referente aos meses de abril e maio e junho. Após
TOTAL
DE RECEITAS
DO PERÍODO
2.330,00
ficou decidido
que :
( - ) DESPESAS
a) A FullType
poderáDE
parcelar
as mensalidades
atrasadas, porém sempre mantendo uma mensalidades em
dia. Ou seja,
DESPESAS
PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
2.400,00
paga-seDESPESAS
uma parcelaBANCÁRIAS
e uma mensalidade
a
cada
mês;
E FINANCEIRAS
262,80
DESPESAS
DIVERSAS
b) Abrasdi deverá quitar sua dívida até o final deste ano, sendo assim, deverá pagar o valor correspondente à 03
228,97
mensalidades
por mês e manter o pagamento da mensalidade atual em dia. O Prof. Paranhos se prontificou em estar
TOTAL
DE
DESPESAS
DO PERÍODO
(2.891,77)
acompanhar a gerente Adriana
na reunião com a empresa Abrasdi.
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
c) Quanto a I9dade, a Tec Campos deverá enviar documento oficial informando o passivo que tem na Incubadora e
chamar
para conversar,
em decorrência que está prestes a se deligar da Incubadora.
CONTROLE
DE SALDOS
JANEIRO 2012
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS
SALDO DE CAIXA EM 01/01/2012
326,56
SALDO DE CAIXA EM 31/01/2012
97,59
BANCO ITAÚ (CONTA MOVIMENTO)
SALDO DE BANCO EM 01/01/2012
SALDO DE BANCO EM 31/01/2012
APLICAÇÃO EM CDB – BANCO ITAÚ

772,43
989,10

Adriana

Pauta item nº 03 – Preparação reunião Conselho Deliberativo: o Prof. Paranhos disse que em decorrência da obras
na Incubadora sugeriu que a reunião do Conselho Deliberativo fosse realizado na primeira quinzena de julho. Nesta
data deverá ocorrer a eleição dos Conselhos Tec Campos. Disse ter comentado com o Reitor da UENF sobre a
necessidade de verificar junto às Instituições os interesses de representar os Conselhos e o mesmo ficou de articular
com o IFF a nova chapa. A Gerente Adriana informou que recebeu formulário de filiação da universidade Estácio de Sá
junto a Tec Campos. O Prof. Paranhos sugeriu que outras instituições fossem convidadas a se filiarem à Incubadora
para que possam compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal, considerando que a Fenorte foi extinta e não fará mais
parte dos Conselhos. O Sr. Luiz Mario concordou e se ofereceu em convidar a Codin. Prof. Paranhos convidará a Ucam
e Faetec. Após as discussões foram sugeridas duas datas, 18 ou 19/07/2016 para realizar a Conselho Deliberativo. O
Prof. Paranhos repassará ao Prof. Molina para que possa confirmar com o Reitor e escolher a data. Na próxima reunião
deverão definir a pauta e aprovar as novas filiações das instituições.
Pauta item nº 04 – Alteração do espaço fisico da Tec Campos: O Prof. Paranhos prestou informações sobre o
andamento da obra na Tec Campos, criando novos espaços como coworking, contendo 12 estações de trabalho e um
Café. A proposta será encerrar a obra até o data da reunião do Conselho Deliberativo. Foi levantado a forma de como
será a cobrança no uso do espaço coworking, tendo sido sugerido a cobrança por hora de uso semanal, mas nada ficou
definido neste momento, devendo ser discutido em outra reunião.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Paranhos
Luiz Mario

