ATA DA XXXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 07 de outubro de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
Pauta item n° 01 – Divulgação do Edital TEC CAMPOS – Foi discutido sobre a
necessidade de ampla divulgação do Edital da TEC CAMPOS junto aos meios de
comunicação local, sendo definido que a Gerente Adriana enviará o release preparado pela
ASCOM – UENF ao Sr. José Manoel/TECNORTE para divulgação em Rádios FM; Educativa
e Inter TV; buscar realização de palestras no IFF e UCAM; refazer malas diretas modificando
as notícias.
Pauta item n° 02 –.Seminário ANPROTEC – O Prof. Paranhos informou que irá participar
pela UENF do XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas, a se realizar em Florianópolis, no período de 26 a 30 de outubro de 2009. Disse
que o SEBRAE estavam oferecendo o pagamento de 90% do custo das passagens e
inscrições aos gerentes de incubadoras associadas a REINC, devendo a Incubadora
somente custear 10% e diárias para hotel. Com a proposta, sugeriu utilizar recursos da
FAPERJ para o pagamento das diárias e recursos da TEC CAMPOS para complementar as
despesas custeadas pelo SEBRAE. Colocado em discussão, aprovado por unanimidade.
Em seguida, solicitou ao IFF a possibilidade de enviar outros representantes ao evento
devido a sua importância para a TEC CAMPOS. Pediu a Gerente para tomar as devidas
providências.
Pauta item nº 03- Assuntos Diversos3.1 - O Prof. Helio Gomes informou que será aberto Edital no IFF para curso de extensão na
área de Empreendedorismo e registra a importância e interesse de participação do IFF junto
a Incubadora TEC CAMPOS;
3.2 - O Prof. Paranhos informa que a TEC CAMPOS poderá participar do Edital Universidade
Aberta para difusão da cultura Empreendedora, quando poderá pleitear até três bolsas (01
para Organizador e 02 para professores/cursos);
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3.3 - O Prof. Paranhos comentou que, no dia seguinte, pleiteará pessoalmente junto a ACIC
e FIRJAN o pagamento da semestralidades das instituições parceiras.
3.4 - Ainda com a Palavra o prof. Paranhos comentou a idéia de André Uébe em implantar o
softlivre Linux na TEC CAMPOS e posteriormente prestar cursos de capacitação para os
usuários.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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