ATA DA XLII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 27 de janeiro de 2010, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Pauta item nº 01 – Convênio FUNDENOR: O Prof. Paranhos comentou que alguns préincubados enquanto pessoas físicas e não jurídicas não podem faturar. A etapa de préincubação, ainda não foi criada a empresa. Logo, atuam como pessoa física. Isto ocorre para
que os empreendedores em primeiro lugar estudem em detalhes as dificuldades, identifiquem
as oportunidades de um novo negócio antes deste ser implementado. Uma dificuldade que se
apresenta, quando se procede desta forma, é que por não dispor de uma empresa
constituída, muitas vezes os empreendedores já identificam oportunidades de efetivar
pequenos negócios nesta etapa de pré-incubação, mas não tem como realiza-los, pois por se
tratar de pessoa física, não conseguem emitir uma nota fiscal de serviços ou do produto.
Diante dessa situação, elaborou e propõe ao Conselho o convênio com a FUNDENOR com o
objetivo de estabelecer um procedimento que regulamente a eventual prestação de serviços
TEC CAMPOS
e comercialização de produtos por parte dos integrantes do programa de pré-incubação da
FUNDENOR
TEC-CAMPOS; a emissão de nota fiscal de serviços ou produtos pela FUNDENOR relativo
a serviços ou produtos realizados pelos pré-incubados da TEC-CAMPOS e a forma como as
receitas arrecadadas poderão ser usadas. Disse acreditar que, por meio deste convênio, os
pré-incubados da TEC-CAMPOS que encontrem demanda de serviços e produtos, tenham a
oportunidade de arrecadar recursos, que serão necessariamente revertidos na consolidação
do futuro negócio. Informou ainda que os recursos arrecadados deverão ser aplicados 5%
como taxa de administração da FUNDENOR; 5% como taxa de administração da TECCAMPOS e 90%: como aplicação direta no negócio objeto da pré-incubação, incluindo
custeio; material permanente: material de consumo; serviços de terceiros (pessoa física e/ou
jurídica).Colocado em discussão. Aprovado por unanimidade.
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Pauta item nº 02 – Normas Operacionais:
Prof. Paranhos informou que diante da necessidade teve que orientar a Gerente Adriana para
elaborar um Procedimento Operacional de Acesso as instalações da TECCAMPOS fora do
expediente normal de expediente. Em seguida apresentou o Procedimento que recebeu o
número de 001/2010, informando que estará vigorando a partir de 29/01 após a divulgação
do mesmo na abertura dos cursos aos pré-incubados. Disse ainda que juntamente com o
Procedimento foi elaborado um livro de registro, denominado Livro de Acesso a TEC
CAMPOS e uma Lista de Empreendedores Autorizados, constando os nomes dos
responsáveis com o número da carteira de identidade e local que poderão acessar. Diante
desta necessidade dos pré-incubados, disse acreditar na necessidade de criar os outros
procedimentos da incubadora, como utilização de fax, telefone, xerox etc. Pediu ao André
Uébe uma definição quanto ao Sistema de Gestão da TEC CAMPOS. André Uébe indagou
quanto a efetivação dos Bolsistas selecionados para substituírem os anteriores e dar
seguimento ao trabalho. A Gerente informou que os dois bolsistas selecionados desistiram
das bolsas, em virtude de terem optado por outra oportunidade de trabalho. Enfatizou
também quanto a morosidade de se cadastrar estes bolsistas no INFAPERJ. Que neste
momento, tem o prazo de até 02/02/2010 para cadastrar no sistema. O Prof. Romeu, se
prontificou em buscar esses bolsistas para suprir as vagas existentes. O André Uébe
agendou para se reunir com a gerente, na próxima sexta-feira, às 14h para darem início aos
novos procedimentos da incubadora. O Prof. Paranhos indagou ao Prof. Helio da
possibilidade de contar com o apoio da funcionária do IFF Cláudia na elaboração dos
Sistema de Gestão da incubadora. Acredita que ela poderá ser bastante útil devido sua
experiência no IFF. Acha também que esta atividade poderá ser em paralela às atividades de
desenvolvimento do NIT. O Prof. Helio ficou de verificar a possibilidade de liberação da
funcionária junto ao IFF.
Pauta item nº 03 – Cursos Pré-Incubados: O Prof. Paranhos informou que na próxima sextafeira, 29/01/2010, às 09h, no auditório do P5, será realizado o primeiro curso aos pré-incubados
e informará as atividades previstas para o primeiro semestre de 2010, como: 1- Capacitação
com a realização dos Cursos “Saber Empreender”, nos dias 29/30/31 de Janeiro 2010; Iniciando
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um Pequeno Grande Negócio, nos período de 22 a 27 de fevereiro/2010 e o Curso Próprio, a
partir de 01 de março até junho/2010. 2- Normas de acesso a TEC CAMPOS fora do horário de
normal de expediente. 3- Prestação de Serviços pelos Pré-Incubados. 4- Instituição da Seção
“TIRE DÚVIDAS”, sendo um dia da semana conversar com os pré-incubados interessados em
tirar dúvidas quanto ao empreendimento. Os dias e horários são pré-agendados com
antecedência. Quanto a este item, disse que se propôs a fazer e o Sileno também em seu
escritório e indagou se o IFF também poderia se propor em colaborar. O Prof. Helio ficou de
levar o assunto a discussão na instituição e informar posteriormente.
Pauta item nº 04 – Edital de Bolsas para Programas e Projetos de Extensão da UENF: O
Prof. Paranhos comentou que está aberto até o dia 05/02/2010 o Edital de Bolsas para
Programas e Projetos de Extensão da UENF e que a idéia era fazer um projeto de difusão do
empreendedorismo para trabalhar junto as Universidades e Escolas Técnicas de Campos dos
Goytacazes, mas diante das dificuldades e extensão do Edital, achou melhor desistir de
participar para priorizar as atenções na elaboração do Edital Contínuo da TEC CAMPOS.
Pauta item nº 05 – Outros Assuntos:
5.1- O Prof. Paranhos mencionou sobre a existência de um Convênio estabelecido com a
FENORTE que contempla Bolsas para a TEC CAMPOS e que não vem sendo cumprido.
Disse que já comentou com o Superintendente da TECNORTE sobre o assunto e sugeriu a
utilização de um cargo em comissão que a FENORTE possui de Gerente de Incubadora em
permuta, mas que nada foi solucionado. Expôs sua opinião no sentido de que a TEC
CAMPOS indique uma pessoa para renegociar este assunto com a nova gestão da FENORTE
para que seja definido se cumprem ou cancelam o convênio.
5.2- O Prof. Paranhos apresentou a proposta da EMBRAPA em estabelecer um convênio
com a TEC CAMPOS em que a Incubadora lançará editais de incubação em conjunto com a
Embrapa disponibilizando as tecnologias da Embrapa para empreendedores interessados em
constituir empresas na TEC CAMPOS. Essas Tecnologias estão encontram-se disponíveis
atualmente no portfólio da EMBRAPA. Achou a proposta muito interessante, mas pediu que
analisassem para discussão na próxima reunião do Conselho.
5.3- O Prof. Paranhos comentou da possibilidade de serem contemplados em um projeto do
SEBRAE no valor de R$ 500 mil. Este projeto propõem uma parceria com o SEBRAE para
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atividades a serem desenvolvidas em 2010, visando a inovação e desenvolvimento regional,
como: 1- Diagnóstico dos gargalos tecnológicos junto as empresas da região; 2- Promover
em 2010 junto a “Feira de Ciências” uma seção de empreendedorismo e inovação, incluindo
stands de empresas consolidadas na região. 3- Criação de uma Agência de Inovação em
Campos. 4- Promover visitas técnicas de empresas emergentes (da incubadora, entre outras)
a feiras, rodadas de negócios e a empresas âncoras das região, no sentido de promover
interação para compras e negócios na região. Disse que se forem contemplados neste Edital
poderão contar com recursos de pessoal por 01 ano.
5.4- O Prof. Paranhos enfatizou as preocupações existente hoje na TEC CAMPOS a serem
solucionadas: a) Elaboração do Sistema de Gestão, com definição do procedimentos; b)
Edital Contínuo acompanhado do Procedimento de Avaliação; c) Finanças(buscar recursos
para a TEC CAMPOS).
5.5- O Prof. Helio comentou da realização do Curso de Especialização em Gestão, Design e
Marketing, formulado pelo IFF / RJ. O curso visa capacitar gerentes de empresas a
desenvolver e lidar com os conceitos de design e marketing como diferencial competitivo
para as organizações.; desenvolver redes de relacionamento e conhecimento pessoas e
organizações da área e afins e estabelecer paradigmas relacionados ao desenvolvimento local
através da capacitação de profissionais empreendedores na gestão da inovação dentro de
suas áreas de atuação.
Tem como público alvo Gerentes de micro, pequenas e médias empresas com formação
acadêmica em qualquer curso de nível superior, Profissionais de design e demais áreas
afins. Ainda com a palavra, disse que o curso conta com, dentre as 33 (trinta e três) vagas
oferecidas, de 3 (três) vagas para TEC Campos. Solicitou o encaminhamento dos nomes o
mais breve possível para as devidas inscrições. A Gerente Adriana se manifestou interessada
em participar e todos concordaram. O Prof. Paranhos pediu que a Gerente identificasse os
outros dois empreendedores para a indicação.
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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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