ATA DA XXXV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 24 de junho de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

A Gerente informou que havia recebido telefonema do Sr. Alan, representante da empresa
incubada, PROGETTO DESIGN,de que estaria necessitando de um documento ou cópia do
contrato de participação da empresa na TEC CAMPOS como forma de comprovação de
experiência na área para inscrição de seleção pública no IFF para professor substituto. O
prof. Paranhos sugeriu que deveriam ser encaminhadas cópias dos contratos de PréIncubação e de Incubação. A Gerente solicitou ao Sr. Sérgio Linhares colaboração junto a
FUNDENOR no sentido de liberarem, assinados, os contratos de participação das empresas
nos Programas de Incubação e de Empresas Associadas, os quais se encontram desde
março do corrente. O Prof. Paranhos informou que havia recebido uma carta da FUNDENOR
se opondo ao cargo de Diretor Administrativo. Disse que devolveu a carta esclarecendo que
o cargo da FUNDENOR na TEC CAMPOS trata-se de um cargo eleito no Conselho
Deliberativo e que o assunto deverá ser tratado no mesmo para que se extinga a categoria
ou que se eleja outra instituição para o cargo de Diretor Administrativo da TEC CAMPOS. O
Sr. Sérgio comentou que o fato que se deu foi porque o Sr. Etevaldo Marques e o Sr.
Maurício Maciel quando funcionários da FUNDENOR assumiram este cargo de Diretor
Administrativo da TEC CAMPOS, mas que hoje eles não fazem parte do quadro da
FUNDENOR e a FUNDENOR não possui outra pessoa para substituí-los. Acredita que haja
uma vacância na função de Diretor Administrativo na FUNDENOR. A Gerente esclareceu
que segundo Estatuto da TEC CAMPOS e Ata de constituição da Incubadora do Conselho
Deliberativo, o cargo de Diretor Administrativo seria ocupado pela Instituição FUNDENOR,
caso haja alteração em sua gestão, que indique a pessoa que deverá representá-la. O Sr.
Sérgio disse que o mais certo seria, conforme havia sido combinado com o Presidente da
FUNDENOR, Sr. José Carlos Menezes, a TEC CAMPOS, na figura do Presidente, Ronaldo
Paranhos e a Gerente, Adriana Crespo, estar presente na próxima reunião de Conselho
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Gestor, que se realizará na próxima terça-feira, às 17h, na FUNDENOR. O Prof. Paranhos
expôs sua preocupação quanto à possibilidade de desligamento da FUNDENOR junto a
Incubadora. O Sr. Sérgio disse que mesmo que a FUNDENOR não venha assumir o cargo
de Diretor Administrativo, continuaria sendo parceira da TEC CAMPOS e comentou que
havia a necessidade de terem em sua sede material de divulgação da mesma, como
banners e folders para que pudessem disponibilizar na FUNDENOR. O Prof. Paranhos
autorizou a liberação do material que se encontrava disponibilizado no momento. Ainda com
a palavra, o Sr. Sérgio informou que está sendo preparado artigo a ser divulgado, sobre as
atividades de desenvolvimento da FUNDENOR e dentre outros, cita a TEC CAMPOS.
O Prof. Paranhos disse que gostaria de informar sobre uma situação ocorrida na TEC
CAMPOS de que o Programa de Iniciação Científica da UENF ganhou R$ 10 mil em projeto
de subvenção do Itaú, mas por exigência do Banco o recurso somente poderia ser
depositado em uma conta do Itaú. Sendo assim, autorizou que depositassem na conta da
TEC CAMPOS e concomitantemente emitiu um cheque no mesmo valor que repassou a
FUNDENOR para emitir Nota Fiscal a Incubadora e liberar o recurso ao Programa de I.C.
Em suma, somente uma forma de justificar a entrada e saída do recurso, disse ele.
O Prof. Paranhos informou que no mês passado o pagamento de pessoal foi via recursos da
TEC CAMPOS, oriundos de mensalidades da empresas incubadas e associadas. Tem
notícia de que o IFF depositará a semestralidade e a UENF também. Acredita que com a
confirmação dessas semestralidades que a TEC CAMPOS buscará apoio junto a outras
instituições parceiras. Disse que já solicitou a Gerente que providencie Boleto Bancário
cobrando tanto o valor da semestralidade, quanto os valores de mensalidades junto às
empresas incubadas e associadas. Com relação ao recurso da PMCG continua pendente,
está havendo confusões e más interpretações internas na PMCG que não estabelecem o
devido convênio. Sendo assim, a TEC CAMPOS no mês de julho, poderá contará com o
recurso/semestralidade do IFF para o pagamento de pessoal e no mês de agosto com o
recurso/semestralidade da UENF em setembro acredita que poderá vir a contar com o
recurso convênio PMCG, dando uma margem de tranqüilidade por seis meses.
O Prof. Paranhos informou que a TEC CAMPOS este presente na Feira Offshore realizada
em Macaé na semana passada, no período de 16 a 19/06. Disse não saber até que ponto foi
importante para a Incubadora estar presente nesta Feira. O Sr. Sérgio mencionou a
Av. Alberto Lamego, nº 2000 – campus da UENF – Centro de Convenções
Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ.
Email: teccampos@uenf.br

-

-

Paranhos
Adriana

-

-

-

importância de participação da empresa incubada, INVISION, por se tratar da área. O Prof.
Paranhos esclareceu que o mercado da INVISION se resume em três a quatro empresas,
possuem um mercado mais específico, já conhecem os clientes deles. Acrescentou dizendo
outras empresas incubadas estiveram presentes e que a TEC CAMPOS em contato com o
SEBRAE e conseguiu incluir, após o prazo a PROGETTO DESIGN, na Rodada de Negócios,
mas não puderam participar por não ter CNPJ. A Gerente comentou que o papel da
Incubadora é de formiguinha, a cada Feira e outras oportunidades o nome TEC CAMPOS é
divulgado/familiarizado perante as empresas e que na Feira teve a oportunidade de receber
alguns alunos e interessados sobre o Programa de Pré-Incubação.
O Prof. Paranhos disse que teria mais dois assuntos a serem abordados, o primeiro trata-se
da condução do Planejamento Estratégico da TEC CAMPOS, enfatizou a importância de
consolidação do mesmo. Solicitou maior atuação das Instituições parceiras/responsáveis e
que as mesmas encontram-se atrasadas junto às atividades já determinadas. Lembrou que
as atividades financeiras estão sob a responsabilidade da UENF; as atividades de gestão –
IFF; as atividades de empreendedorismo – FUNDENOR. Com relação ao
empreendedorismo, comentou que foi feita proposta a PMCG de promover curso de
empreendedorismo aos candidatos que tem interesse em buscar micro-crédito, mas aguarda
a definição da PMCG. Por outro lado, a proposta de levar o curso dirigido a Instituição de
Ensino deveria já estar sendo efetuada. A TEC CAMPOS tem recurso para capacitação. O
Sr. André indagou porque a TEC CAMPOS não poderia ministrar esses cursos. O Prof.
Paranhos esclareceu que o ISECENSA talvez pudesse utilizar um professor para ministrar o
curso e assumir o pagamento do mesmo. Já na UENF teria que ser de graça. Disse que o
SEBRAE dará curso de Técnicas de Vendas sem cobrar. O Sr. André mencionou a
importância de se oferecer curso de marketing paralelo ao curso de vendas. O Prof.
Paranhos concordou, mas esclareceu que os cursos serão programados um após o outro. O
Sr. André mencionou que no ISECENSA abrirá vários cursos de extensão, tipo Excell para
empresas, Linux e Empreendedorismo. Ficou de verificar junto a Instituição a possibilidade
de oferecer algumas vagas para TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos sugere que sejam
ofertados descontos às empresas incubadas na TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos pediu
para que na próxima reunião possam apresentar propostas definidas para dar continuidade
ao Planejamento Estratégico da TEC CAMPOS. O segundo assunto, o Prof. Paranhos
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abordou sobre a necessidade de definir números de vagas, data e período de inscrição do
Edital para o Programa de Pré-Incubação, que havia sido pré-estabelecido para setembro
próximo. Enfatizou a importância de que todo Edital deve ser bem divulgado, não somente
em publicar o Edital. Lembrou que no anterior foi bem trabalhado com entrevistas em rádios,
jornais, palestras em Instituições de Ensino, visitas a empresas, etc. A Gerente comentou
que recebeu visita de uma empresa denominada Ururau, referente a um site sobre notícias
com interesse em participar do Programa de Incubação visando à capacitação e elaboração
do Plano de Negócios e EVTE. Abriu-se a discussão sobre uma demanda regional de
empresas que sejam de inovação e não sejam de base tecnológica, mas de base tradicional.
Após as discussões, definiu-se que no próximo Edital serão oferecidas vagas para negócios
de base tecnológica e de inovação, assim como negócios de inovação regional, porém
voltado para base tradicional. O Prof. Paranhos sugeriu que seja aumentado o número de
vagas e acredita que tal medida acarretará a identificação de uma demanda regional e
poderá vir de encontro a necessidade da TEC CAMPOS de buscar sua autosustentabilidade.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 15h30m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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