ATA DA XVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 26 de março de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
INTERNET via CENSANET, sem custo para a Incubadora com as contrapartidas
estabelecidas: divulgação da CENSANET e oferecimento de duas vagas para estágios
na TEC CAMPOS
Minuta de contrato com os pré-incubados: foi distribuída cópia aos membros para análise
e apresentação de sugestões, via e-mail, a ser encaminhado na próxima reunião do
Conselho Diretor para aprovação.
Análise da minuta do convênio com a UENF: foi apresentado e informado que estará à
disposição na Incubadora para análise e sugestões, a ser encaminhado na próxima
reunião do Conselho Diretor para aprovação.
Reunião do Conselho Deliberativo, pauta definida:

Responsável

Prazo

Etevaldo

28/03/08

Conselho
Diretor

03/04/08

Conselho
Diretor

03/04/08

Staff
Incubadora

04/04/08 às
17h

1- Apresentação do Corpo Técnico da TEC CAMPOS
2- Prestação de contas dos recursos recebidos
3- Apresentação do espaço físico da TEC CAMPOS
4- Inauguração da Incubadora
5- Convênio das Instituições com a TEC CAMPOS
, Encaminhar convocação aos membros efetivos e convidados.
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Inauguração da TEC CAMPOS junto ao evento a ser realizado pela FIRJAN
Visita dos pré-incubados a Incubadoras no RJ. Jefferson se prontificou em agendar o
ônibus do CEFET .
Emissão de talonário de Nota Fiscal dos serviços a serem prestados pela TEC CAMPOS:
a ser custeado via recurso da Incubadora que se encontra na Fundação CEFET.

FIRJAN e
TEC
CAMPOS
Adriana e
Jefferson

Adriana

30/04/08
Abril/2008

Abril/2008

Sem mais para o momento, ficou agendado para o dia 03 de abril de 2008, às quatorze horas e quinze minutos, na Sala
de Reuniões da TEC Campos, a próxima reunião do Conselho Diretor. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e,
Eu, Magna Soares, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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