ATA DA XLIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 10 de março de 2010, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pauta item nº 01 – Aprovação da Ata anterior – Foi colocado em discussão a ata anterior,
sem alterações foi aprovada por unanimidade.

-

-

Pauta item nº 02 – Aprovação do Edital Permanente da TEC CAMPOS
Prof. Paranhos indagou se o IFF teria alguma sugestão a apresentar a minuta de Edital
Permanente da TEC CAMPOS que se encontra inacabado. O Prof. Helio informou que não
teve tempo hábil para analisar a proposta, mas que encaminharia ao André Uébe para
analisar e apresentar na próxima reunião do Conselho as devidas sugestões. O Prof.
Paranhos enfatizou a importância dos parceiros em concentrar esforços neste Edital e no
Procedimento de Avaliação de Desempenho de Empreendedores. Transferido para a próxima
reunião.
Pauta item nº 03 – Outros Assuntos3.1 - O Prof. Paranhos comentou sobre a necessidade de atrairmos mais empresas
para o Programa “Empresas Associadas” e esclareceu o papel da incubadora
junto a essas empresas. Trata-se de empresas já consolidadas no mercado que
vem a Incubadora em busca de uma melhoria de serviços ou procedimentos e de
um novo produto que queiram lançar daqui a dois/três anos. Utilizam a
Incubadora como seu Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. Disse ainda
que hoje a TEC CAMPOS conta somente com 03 empresas associadas,
contribuindo com uma mensalidade de R$ 400,00 mensais cada. O Sr.
Gilberto/SEBRAE mencionou a importância de se buscar a elaboração de um
diagnóstico para identificar as empresas que precisam de uma inovação
tecnológica e sugeriu apresentar a ideia de Associada na reunião da RedePetro. O
Prof. Paranhos falou sobre o novo Edital Permanente no sentido de manter o
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número de negócios na incubadora, seja na pré-Incubação, Incubação ou
Associada. Até mesmo para identificar a demanda da região se está voltada para
pré, incubação e/ou associada. Ainda ressaltou a importância da realização da
rodada de negócios junto ao Seminário de Desenvolvimento Regional devido a
oportunidade de que um projeto pré-incubado obteve para fechar um negócio.
Ressaltando se tratar ainda de pessoa física O Sr. Gilberto disse que os préincubados quando estiverem legalizados podem se inscrever no cadastro do
SEBRAE para as devidas indicações.
3.2 O Prof. Paranhos indagou ao Sr.Gilberto/SEBRAE o que vê de oportunidade para
2010, uma vez que o Projeto contendo várias ações enviado ao SEBRAE no final
de ano 2009 parecia estar paralisado. O Sr. Gilberto pediu ao Prof. Paranhos para
lhe enviar e-mail sobre este assunto para que verificar junto ao SEBRAE/RJ o
andamento.
3.3 O Prof. Paranhos comentou que diante do fato da UENF implementar Cursos à
Distância reconhecidos pela própria Universidade, pensou na realização de Cursos
de Empreendedorismo e indagou se o SEBRAE tem ou poderá vir a ter material
para inserir o Ensino à distancia na área de empreendedorismo. O Prof. Helio
informou que o IFF tem estudo para montar Cursos à Distância em áreas
diversas, do tipo cursos pilotos. O Sr. Gilberto disse que desconhece, mas que
consultaria sobre o assunto. Informou que hoje o SEBRAE não organiza e nem
realiza mais eventos/feiras e sim apoia financeiramente. Caso haja interesse nisto
precisa do projeto, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência para que possa
buscar recursos. Disse que enviará modelo SEBRAE, contendo passo a passo.
Comentou ainda sobre a existência de um grupo de teatro diferenciado com
apresentação voltadas a exemplos claros de empresas bem ou mal sucedidas.
Trata-se de um diferencial para eventos desta categoria.
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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