ATA DA XXX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 25 de março de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

A Gerente da TEC CAMPOS, Sra. Adriana, informou a todos presentes que o Prof. Paranhos
não poderia participar da reunião do Conselho em virtude de ter sido convocado naquele
momento para representar o Reitor da UENF em uma reunião na Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes. Solicitou que a Gerente conduzisse a reunião somente referente
ao item 01 da pauta no que tange a Demanda das Empresas Associadas, mediante
importância do assunto. A Gerente informou que das 05 empresas selecionadas para o
Programa de Empresas Associadas, somente 03 (três) assinaram o contrato de participação
na Incubadora. Duas das empresas questionaram a viabilidade do valor da mensalidade
comparando ao apoio que a Incubadora disponibilizará. Ainda com a palavra, a Gerente
informou que desde a fomentação do Programa de Empresas Associadas junto às empresas
locais, quanto à publicação no Edital, foi mencionado que a TEC CAMPOS disponibilizaria
os seguintes serviços:
 apoio na identificação de pesquisadores e tecnologistas que possam
aprimorar os produtos e serviços da empresa;
 consultoria na elaboração de projetos para captação de recursos junto às
agências de fomento(apoio condicionado à disponibilidade financeira da
incubadora)
 interface com as instituições científicas e tecnológicas, a exemplo de
universidade, centros de ensino para formação de parcerias estratégicas;
 promover a sinergia entre empresas vinculadas ao programa, órgãos
governamentais, associações de classe, agências financeiras e mercado
consumidor;
 oportunidade de participar de uma rede de contatos de negócios;
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apoio na realização de convênios podendo ter a TEC CAMPOS como
parceira em Convênios junto a investidores privados;
 participação em cursos, palestras, workshops e consultorias especializadas
sobre legislação, contabilidade, comercialização, gestão empresarial e
transferência tecnológica e temas correlatos à atividade empreendedora;
 divulgação do link, resumo de atividades e notícias da empresa associada
no site da TEC CAMPOS.
Em seguida, a Gerente sugeriu que o Conselho convidasse, a partir das próximas
reuniões, duas empresas em cada reunião para a devida apresentação e acolhimento da
empresa, bem como de ouvir a demanda de cada uma delas para que a TEC CAMPOS
possa dar conduzir as atividades. O Prof. André Uébe sugeriu que fosse feito um
levantamento junto a outras Incubadoras dos serviços que prestam às empresas
associadas, bem como os valores de mensalidade. A Sra. Margot mencionou que para
oferecer a elaboração de projetos deve-se contar com mão de obra para tal, no que a TEC
CAMPOS ainda não pode contar. Sendo assim, após discussões, a gerente se prontificou
em buscar as informações solicitadas para complementar as argumentações junto às
empresas.
A Gerente agradeceu a todos a presença e esclareceu que os demais assuntos de pauta
seriam tratados nas próximas reuniões, priorizando sempre a visita de duas empresas em
cada reunião,a saber:
 Recursos
 Projetos SEBRAE/FUNDECAM
 Convênio com FUNDENOR - cessão de espaço físico
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Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 15 horas e trinta minutos e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária
ad hoc, lavrei a presente ata.
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