ATA DA XXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 26 de novembro de 2008, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
O Prof. Paranhos solicitou a Gerente para informar sobre o andamento das
inscrições ao Programa de Empresas Associadas relativo ao Edital da TEC
CAMPOS nº 001/2008. A Sra. Adriana informou que as inscrições haviam superado
as expectativas, acreditando que até a próxima sexta-feira, 28/11, fechariam em
09(nove) inscrições para o preenchimento de 04 (quatro) vagas oferecidas. Ainda
com a palavra, informou da confirmação de André Uébe, Luiz Eduardo Simões e
Luiz Eduardo Crespo, sugeridos anteriormente pelo Prof. Paranhos, para a formação
da Banca Examinadora visando à seleção dos projetos nos dias 02,03 e 04 de
dezembro. O Prof. Paranhos comentou que os projetos ficariam à disposição da
Banca a partir do dia 01/12, no horário de 08 às 18h, na Incubadora e sugeriu que
cada membro fizesse uma avaliação preliminar, em horário livre, dos projetos
inscritos antes de discutirem em conjunto. Todos concordaram.
O Prof. Paranhos informou que o recurso da PMCG (70 mil) não mais seria liberado
devido a entraves na Secretaria Municipal de Fazenda. O Sr. Paulo Clébio lamentouse e comentou também que o recurso (10 mil) do SEBRAE também não seria
liberado por decisão do Diretor, sem alguma fundamentação. Diante dos fatos, o
Prof. Paranhos indagou ao Sr. André Uébe se o CEFET já havia se mobilizado
quanto à captação de recursos, uma vez que os recursos anteriormente planejados
estavam indisponíveis. O Sr. André disse havia sido informado que o SEBRAE
tentaria utilizar outros recursos do SEBRAE, via um Convênio com a FUNDENOR,
para o complemento do pagamento da Gerente referente ao mês de outubro e o
pagamento do mês de dezembro, mas somente teriam a confirmação no dia 28/11.
Bem como, buscariam um contato com a Comissão de Transição, junto ao Sr. Fábio
Ribeiro, para verificar a possibilidade de liberação do recurso da PMCG. O Prof.
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Paranhos enfatizando que o CEFET é responsável na captação e que no passado ele
já foi responsável, agora não é mais, solicitou uma melhor definição da situação,
como um plano B. O Sr. André comentou que o CEFET já arcou uma vez com o
pagamento de um mês da Gerente e que no momento não mais poderá fazer, disse
ter sido uma excepcionalidade. O Prof. Paranhos indagou ao Sr. Maurício da
possibilidade de liberar uma Bolsa, a partir do próximo ano, para a Gerente o que
viria reduzir bastante os custos da Incubadora. O Sr. Maurício se prontificou em
buscar a possibilidade junto à FENORTE.
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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