ATA DA XXXII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 08 de abril de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
O Prof. Paranhos deu início à reunião, dando continuidade a reunião anterior quanto ao item
01 da pauta - Demanda das Empresas Associadas e indagou ao representante da
empresa CENTRO DE INFERTILIDADE quais seriam as necessidades junto a TEC
CAMPOS. Com a palavra o Sr. João, Administrador da referida empresa que informou que o
Centro de Infertilidade busca apoio para elaborarem projetos visando participação de editais
junto a Agências de Fomento. Encontram-se ajustando a empresa quanto à sua inscrição
estadual uma vez que verificaram essa necessidade para participarem dos editais e que hoje
são o primeiro do Estado, do ramo, a terem o certificado ANVISA. Entendem também que
estarem vinculados a uma Universidade tem mais chances de serem agraciados. O Prof.
Paranhos informou que a TEC CAMPOS poderá, além do suporte/orientação junto aos
projetos para participação de editais, buscar contato com professores da área de genética,
promovendo a relação universidade-empresa; poderá fazer um memorando de intenções,
informando da parceria da empresa na Incubadora e Universidade para dar respaldo para a
empresa. Acredita também que poderá conseguir com o SEBRAE, em parceria, descontos
em consultorias na área específica. Sugeriu que verifique, desde já, as exigências para
inscrição em editais anteriores do Rio Inovação. Quanto ao projeto, disse que a TEC
CAMPOS poderá pré-avaliar o projeto para se ter uma opinião prévia antes de enviá-lo, no
sentido de dar ênfase científica. Sugeriu também a contratação de estagiário na área de
Biologia, podendo trabalhar no espaço da Incubadora. O Sr. João agradeceu e ficou de levar
ao conhecimento dos Diretores Proprietários para analisarem as propostas.
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O Prof. Paranhos passou a palavra ao representante da empresa RECICAMPOS, Sr.
Ricardo Carneiro que disse que seu interesse junto a TEC CAMPOS é orientação para
elaboração de projeto de retirada de entulhos de construção civil da periferia para
reciclagem, a ser apresentado à Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
visando a sua viabilização. Disse ter já mantido contato com a Secretaria de
Desenvolvimento, com a Secretaria de Meio Ambiente que gostaram muito da idéia, mas
terá que expor em forma de projeto, sendo sua grande dificuldade. O Prof. Paranhos
sugeriu que, primeiramente, deve-se elaborar um Plano de Negócio simplificado para a
viabilidade do negócio de reciclagem do lixo de construção civil. Como sugestão,
apresentou algumas alternativas para novos projetos, como buscar junto a Secretaria de
Trabalho e Renda incentivo para criação de Cooperativa de Catadores; buscar pesquisa
junto a UENF de recuperação de prata do filme; reciclagem de lâmpada fluorescente.
Diante da necessidade da empresa, poderia a TEC CAMPOS, desde já, encaminhar um
estagiário de Engenharia de Produção para preparação do Plano de Negócios e pediu a
Gerente para agilizar e tomar as providências devidas.

Adriana

-

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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