ATA DA XXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 19 de junho de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Paulo Clébio
Adriana

26/06

Adriana

A definir

FENORTE

26/06

Paulo Clébio, representante do SEBRAE, expôs a programação para a
elaboração do Planejamento Estratégico da TEC CAMPOS. A proposta é
preparar um planejamento com missão e visão da Incubadora e direcionando
as ações necessárias para atingir os objetivos. Propõe, a princípio, três
reuniões seqüenciais, às quinta-feiras, para tratar do assunto, porém
enfatizou a importância da participação de todos os membros deste Conselho
para que possamos evoluir no assunto. Enviará, para a próxima reunião,
26/06/08, a metodologia que será apresentada em Data Show para que
possa ser analisada com antecedência por todos. Prof. Paranhos pediu a
Gerente para convidar a todos os membros do Conselho Diretor para a
próxima reunião, ressaltando a importância da presença de todos.
Sr. José Alves informou da indicação do Sr. Carlos Libânio para compor a
Comissão constituída visando à preparação dos Editais de Incubação e para
Empresas Associada. Sendo assim, a Comissão ficou formada por:
Adriana(TECCAMPOS), Gláucia (CEFET), Margot (FUNDENOR) e Carlos
Libânio (FENORTE). A Gerente comunicou que a primeira reunião estava
agendada para a próxima terça-feira, às 9h, na TEC CAMPOS.
Foi informado pela FENORTE do impasse surgido para a liberação do prédio
do Colégio Agrícola, visando atender a demanda da PECGEN. Segundo
informações, o prédio é de propriedade do Estado, não se sabe ainda se é da
FAPERJ ou da FAETEC. Irão buscar a confirmação para que possam tomar
as providências necessárias.
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A Gerente indagou à FENORTE quanto à possibilidade de inserir a empresa
pré-incubada, MIMOBRÁS Consultoria Agropecuária, junto ao projeto de
FRUTICULTURA. O Sr. José Alves informou que o projeto está passando por
uma reformulação, mas que buscaria informações sobre a possibilidade de
Adriana
atendimento. Prof. Paranhos informou que a empresa poderia fazer uma
FENORTE
apresentação na Semana do Produtor Rural, que se realizará no final de julho
próximo, na UENF. Deverá buscar contato com o Professor Pio Viana,
responsável pelo evento.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária
ad hoc, lavrei a presente ata.
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