ATA DA XXII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 08 de agosto de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

O Prof. Paranhos solicitou ao Sr. Jefferson e ao Sr. Luiz Eduardo para
testemunhar o convênio UENF x TECCAMPOS.

Paranhos

-

Paranhos

-

Adriana

28/08/08

Adriana

28/08/08

O Professor Paranhos informou que a REINC está oferecendo para os
gestores da incubadora associadas a inscrição acrescido de pagamento nos
cursos que serão realizados XVIII Seminário Nacional de Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e o XVI Workshop ANPROTEC.
Em virtude da dificuldade financeira da TECCAMPOS, em custear essas
despesas para a gerente da Incubadora até o presente momento, e como o
prazo para indicação do nome expira em 22 de agosto do corrente ano,
sugeriu a indicação de seu nome.
O Sr. Luiz Eduardo sugeriu o encaminhamento de solicitação de verbas junto
à Secretária Municipal de Indústria Comércio e Turismo.
O Prof. Paranhos informou da intenção de publicação de novo edital para o
programa de pré-incubação de empresas, programa de incubação de
empresas e programa de empresas associadas para este ano. Solicitou a
gerente que enviasse proposta a todos membros do Conselho para análise e
futura discussões.
O Prof. Paranhos informou da publicação do edital n° 27/2008 da FAPERJ
que abre inscrições para seleção de projetos de apoio às Incubadoras de
Base Tecnológicas no estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivo apoiar a
infra-estrutura física e administrativa de incubadoras sediadas em ICTs.
Tendo como prazo para apresentação de propostas via on line até 03/10 e
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copia impressa até 10/10. Sendo assim solicitou a gerente a elaboração de
proposta de projeto.
A Gerente informou que segundo o Subsecretário Municipal de Petróleo e
Bioenergia, Sr. Marcus Welber, o Plano de Trabalho da Incubadora
Adriana
solicitando um recurso no valor de R$ 50.000,00 se encontra na Secretaria
Municipal de Fazenda para autorização e liberação.
O Sr. Luiz Eduardo Diretor da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e
Turismo informou que, o Plano de Trabalho da Incubadora no valor de R$
Luiz Eduardo
75.000,00 se encontra em tramitação junto à Procuradoria da PMCG,
devendo somente ser liberado em novembro/dezembro deste ano.
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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