ATA DA XXXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 01 de abril de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
O Prof. Paranhos deu início à reunião, no que tange ao primeiro item da pauta – 01 Demanda das Empresas Associadas, cumprimentou os representantes da Construtora
Massari e disse que o gostaria de conversar sobre as expectativas da Construtora junto a
TEC CAMPOS para que a Incubadora possa equacionar e verificar como atender as
empresas associadas. O Sr. Hassib Massari apresentou suas dificuldades como empresário
e informou o insucesso no contato que teve com o Prof.Jonas da UENF, visando pesquisa
para produção de tijolos, com custo baixo, utilizando entulhos de construção civil. Disse que
seu interesse é de estar inserido no projeto, pesquisando junto com o professor, mas acha
que não foi bem compreendido e gostaria de buscar novas pesquisas de outros produtos
ligados à construção civil. O Prof. Paranhos disse que buscaria identificar na UENF novos
projetos que possam se encaixar. Outra forma também, seria a empresa identificar um tema
e trazer para UENF para trabalharem com os pesquisadores da UENF junto aos alunos de
mestrado que também buscam novas idéias para desenvolver. O Prof. Paranhos ficou de
agendar com o Prof. Carlos Maurício um contato. A Sra. Neiva Massari indagou sobre o
projeto FIBRA VERDE, como está seu andamento junto a TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos
esclareceu que o projeto encontra-se parado devido à falta de tempo para dedicação da
pesquisadora responsável, mas que via naquele momento uma oportunidade talvez para que
eles, juntamente com a pesquisadora responsável, Profa. Janie Jasmim, bem como o aluno
Edson Correa, darem continuidade ao projeto. Pediu a Gerente para agendar os devidos
contatos para uma conversa.
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O Prof. Paranhos passou a palavra a representante da empresa FILTREX, Sra. Gabriela
para expor suas necessidades. A Sra. Gabriela informou que a FILTREX tem problema
tecnológico para desenvolver produtos que são importados e quer nacionalizá-los com
valores aquisitivos mais baixos. O Prof. Paranhos disse que a Incubadora poderá
direcionar ou até buscar onde a empresa poderá achar quem faz o gargalo tecnológico.
Buscar junto a outras incubadoras onde estaria a expertise, porém quem faria seria a
empresa. Acredita que na tentativa de buscar alternativas, a TEC CAMPOS poderia
colocar em contato com pessoas que lidam com esses materiais; buscar também em
internet ou a empresa contratar estagiário para fazer essa pesquisa, uma vez não ter
tempo e mão de obra especializada para atuar neste projeto. Acredita que um estagiário
de Engenharia de Materiais, do 9º período, poderá fazer a pesquisa a custo baixo e a
Incubadora atuará como facilitadora para conseguir as respostas. Finalizando, disse que
a
FILTREX
precisa,
primeiramente,
identificar as necessidades, os problemas e colocar para a Incubadora, que procurará as
formas de solucionar.
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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