ATA DA XL REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de dezembro de 2009, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Adriana
Paranhos
IFF

04/01/10

Pauta item nº 01 – Posse dos Pré-Incubados:
O Prof. Paranhos informou sobre a nova sala que encontra-se preparada, equipada com
mobiliários e computadores para atender os novos empreendedores selecionados a participar
do Programa de Pré-Incubação. Informou a todos de que a posse dos pré-incubados será
noticiada, hoje, 02/12/2009, pelo Mestre de Cerimônia após a programação oficial do
Seminário de Desenvolvimento Regional que se realizará no Centro de Convenções da
UENF. Após o anunciamento, convidará a todos que se dirigem a Incubadora para dar posse
aos pré-incubados. Ainda com a palavra, comentou estar com problemas com a FUNDENOR
que, como Diretor Administrativo da TEC CAMPOS, nega-se a assinar os novos contratos
em conjunto com a Presidência da TEC CAMPOS, uma vez que segundo o Estatuto da
Incubadora todos os contratos devem ser assinados em conjunto pelo Presidente e Diretor
Administrativo. Disse que segundo o representante da FUNDENOR a instituição já havia
solicitado por escrito seu afastamento da TEC CAMPOS. Preocupado com a situação, Prof.
Paranhos informou ter recomendado a FUNDENOR para reconsiderar o pedido de
afastamento uma vez que em maio de 2010 todos os Conselhos da TEC CAMPOS serão
reformulados e pediu aos representantes do IFF que reforcem a sua solicitação junto a
FUNDENOR. Após as discussões, o Prof. Paranhos lembrou a Gerente para dar início na
preparação dos cursos a serem ministrados para os novos pré-incubados.

Av. Alberto Lamego, nº 2000 – campus da UENF – Centro de Convenções
Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ.
Email: teccampos@uenf.br

Pauta item nº 02 – Preparação da reunião do Conselho Deliberativo:
O Prof. Paranhos comentou que de acordo com o Estatuto da TEC CAMPOS deverão
realizar duas reuniões anuais do Conselho Deliberativo, visando deliberar sobre a prestação
de contas do exercício anterior, o relatório de atividades desenvolvidas em 2009 e
estabelecer diretrizes e metas do exercício seguinte. Sendo assim, lembrou que uma reunião
já foi realizada em 06/05/2009 e a outra deverá ser agendada ainda para este mês de
dezembro. Passou a palavra para o Prof. Roberto Moraes, presidente do Conselho
Adriana
09/12/09
Deliberativo, que sugeriu a realização da reunião para o dia 16/12, às 17h30m. Aprovado
por unanimidade. Solicitou a gerente para preparar o material de pauta para discussão e
aprovação na próxima reunião deste Conselho.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata.
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