ATA DA XXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 25 de setembro de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Paranhos

-

Jefferson

-

-

-

O Prof. Paranhos informou:
 Referente à publicação do Convênio UENFXTECCAMPOS no Diário
Oficial;
 ter disponibilizado à empresa pré-incubada ABRASDI, memorando
informando da parceria com a Incubadora para que possam pleitear
recursos junto a Editais de fomento;
 ter recebido telefonema do Sr. Luiz Borges (Gerente da Incubadora de
Friburgo) que se encontrava no Seminário da ANPROTEC, em
Sergipe/Aracaju, no momento em que a TEC CAMPOS estava
recebendo os aplausos de aprovação junto a ANPROTEC;
 informou que o projeto da FAPERJ referente ao Edital 27/2008, se
encontrava em fase final para cumprir o prazo de envio no dia 03/10,
via on line. O projeto engloba ampliação de espaço físico na UENF e
Colégio Agrícola, assim como aquisição de mobiliário, equipamentos,
material bibliográfico, material de consumo e consultorias.
O Prof. Jefferson informou ter mantido contato com representante do Banco
do Brasil, que tem interesse em liberar recursos BNDES, via linhas de crédito
para a Incubadora. Sugeriu convidá-lo a vir na próxima reunião do Conselho
Diretor para tratar do assunto.
O Prof. Paranhos enfatizou a necessidade de crescimento da Incubadora e
da necessidade de transferir os Pré-Incubados em Incubados. Acredita que o
lançamento de Edital para os Programas de Pré-Incubação, Incubação e de
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Empresas Associadas virá a contribuir para tal. No entanto, reforçou o pedido
das instituições parceiras fomentarem o mesmo para atrair empresas e
projetos. Até a presente data a incubadora fomentou as empresas, Água de
Côco Parente, Construtora Massari, ED Control - Empresa de
Automação(Macaé), Clínica de Infertilidade Humana, GM Soft Design. As
empresas Argalit e Alquimia foram encaminhadas para Laboratórios
específicos da UENF visando consultoria. Quanto as 07 empresas préincubadas acredita que 05 conseguem incubar neste Edital.
O Prof. Jefferson sugeriu a busca de Bolsas para atender aos Incubados. O
prof. Paranhos disse que havia solicitado ao Sr. José Manoel,
Superintendente do TECNORTE, uma Bolsa - FENORTE de Apoio
FENORTE
Tecnológico para as empresas Incubadas. O Sr. Maurício, Diretor da
FENORTE, informou que no momento não poderiam confirmar, tratando-se
da redução de bolsas que sofreram neste último semestre.
As propostas de trabalho e cronograma de execução da UENF, CEFET,
UENF
FENORTE , FUNDENOR foram apresentadas, atendendo o requisito do
CEFET
Planejamento Estratégico da TEC CAMPOS. Somente o SEBRAE
FENORTE
apresentará os cursos a serem oferecidos, concomitante necessidade de
FUNDENOR
capacitação.
SEBRAE
A Gerente, Sra.Adriana, comunicou ter recebido um telefone naquele
momento do Sr. Luiz Eduardo, Diretor da Secretaria Municipal de Indústria
Luiz Eduardo
Comércio e Turismo informando da liberação do convênio da
CEFET
PMCGXTECCAMPOS, no valor de R$ 75.000,00, devendo apresentar as
devidas Certidões Negativas para a tramitação legal.
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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