ATA DA XLVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 31 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,
aprovada por unanimidade.

-

-

Pauta item nº 02 – Aprovação do Edital Permanente da TEC CAMPOS
O Prof. Paranhos submeteu a aprovação do Conselho o Edital Permanente da TEC
CAMPOS, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida solicitou a Gerente a
elaboração do Extrato de Edital para a devida publicação no Jornal de maior circulação da
cidade e após deverá ser divulgado nos sites da TEC CAMPOS, nas Instituições parceiras e
demais interessados cadastrados na Incubadora. O Edital deverá gravado em PDF afim de
ser amplo divulgado. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos recomendou a Gerente que as
despesas de publicação no Jornal deverá ser custeada via recursos Projeto- FAPERJ, na
rubrica de “Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica”. A Gerente indagou quanto a formação
da Banca Examinadora Permanente para o ano de 2010, sendo constituída por: André Uébe
(IFF), Paulo Clébio (SEBRAE), Prof. Manoel Molina(UENF) e Sileno Martinho (Consultor
Externo).
Pauta item nº 03 – Procedimento de “Avaliação de Desempenho de Empreendedores”
O Sr. André Uébe apresentou nova proposta de Procedimento de Avaliação de Desempenho
de Empreendedores esclarecendo que os questionários serão informatizados, atendendo o
requisitos para o CERNE 4. Após as discussões, foram sugeridas algumas alterações como:
 alterar os formulários;
 fazer pequenos acertos no texto;
 No item “Metodologia”, deve-se acrescentar o passo a passo.
 Alterar a numeração do Procedimento seguindo a seguinte ordem: (1) Procedimento
de como fazer Procedimento; (2) Sistema de gestão da Incubadora; (3) Sistema de
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Seleção; (4) Procedimento de Avaliação de Desempenho.
O Prof. Paranhos esclareceu a diferença dos Procedimentos Operacionais dos Diretivos,
mencionando que estes Procedimentos são Diretivos e ressaltou a importância dos mesmos.
Após as discussões e alterações sugeridas o Prof. Paranhos submeteu a aprovação do
Conselho sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou a Gerente para
implementar o Procedimento junto aos pré-incubados e incubados e criar o cronograma de
Avaliação e Desempenho. Os ajustes que se fizerem necessários poderão ser revisados
posteriormente.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Sr. André Uébe propôs ao Prof., Paranhos a instalação do Programa “BrOffice” em
seu computador para que os documentos oriundos da TEC CAMPOS possam ser lidos sem
problemas, devido a utilização do Linux nos computadores da incubadora. O prof. Paranhos
autorizou, devendo um Bolsista de TI providenciar na próxima semana.
4.2- O Sr. André Uébe notificou que a TEC CAMPOS encontra-se com 03 computadores
com problemas técnicos e devendo incluir o material a ser substituído junto a relação de
equipamentos a serem adquiridos para atender o Projeto de Ampliação da Infraestrutura de
TI da TEC CAMPOS.
4.3- O Sr. André Uébe comentou que dando continuidade ao que havia sido discutido na
reunião anterior sobre o levantamento de infraestrutura digital da TEC CAMPOS, gostaria
de apresentar os devidos orçamentos para a proposta de Infra estrutura de TI da TEC
CAMPOS: 1 servidor, 1 switch e 3 Acess Point e 1 link de 1 Mega. Justificando a
necessidade de cada equipamento, esclareceu que o objetivo é atender os serviços de Web,
FTP, VOIP e Impressão. Sendo que para o bom funcionamento da rede será preciso no
mínimo de um link de 1 Mega. O Acess Point será usado para dar mais flexibilidade na hora
de acesso a esses serviços, através de uma rede sem fio. Ainda com a palavra, informou que
hoje na TEC CAMPOS existe uma estrutura deficiente na parte de TI. O servidor com
serviços de Web, FTP, VOIP e impressão irão proporcionar mais segurança no acesso a
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internet, maior flexibilidade para manusear documentos, pois todos os usuários, dependendo
da permissão, poderão ter acesso a esses documentos. Todas as máquinas poderão ter
acesso a impressora a e por fim a instalação da rede VOIP irá proporcionar ligações para
celular e interurbanas, serviços que até o momento, não são oferecidos na TEC CAMPOS.
Após comentar a metodologia utilizada na estrutura atual na TEC CAMPOS, apresentou e
explicou a nova estrutura proposta a ser adotada na incubadora. Em seguida apresentou as
descrições e os orçamentos de cada equipamento no total de R$ 4.690,00 (quatro mil,
seiscentos e noventa reais) e informou que o projeto ainda contará com o recursos humanos
dos 02 bolsista de TI da TEC CAMPOS, tendo como cronograma de implantação o prazo de
01 mês para configuração do Servidor e do Acess e para instalação e configuração do VOIP,
01 mês. Para a manutenção atual dos equipamentos disse que será preciso também 06 (seis)
placas de rede off board, 1 HD de 160GB e 1 Fonte, no total de R$ 335,00 (trezentos e
trinta e cinco reais). Ainda com a palavra, o Sr. André Uébe acrescentou que para este
projeto será preciso a compra de uma placa FXO, 25 HeadSet e a assinatura de Plano VOIP
e apresentou a descrição do equipamentos, como: Placa FXO, no valor de R$ 642,00; 25
Headset, no total de R$ 500,00 e a assinatura de um Plano VOIP. Aprovado, em parte, por
unanimidade, porém o Prof. Paranhos recomendou que seja custeado na rubrica de material
de consumo, via recursos Projeto- FAPERJ. No que tange ao servidor(computador), Prof.
Paranhos percebendo que a cotação havia sido realizada em empresas fora de Campos,
sugeriu uma outra cotação com empresa de Campos, a fim de evitar transtornos na entrega.
Quanto ao Swith e Acess Point foi sugerido verificar novo orçamento com a empresa
QUALITETO como forma de ampliação da rede de informática. Quanto a Placa FXO,
sugeriu que que seja aquirida junto ao computador. Quanto aos Headset e a assinatura do
Plano VOIP, deve-se aguardar a definição de Internet na Incubadora, uma vez que o Prof.
Paranhos ficou de verificar junto a UENF a questão de implantação Wireless.
Em suma, definiu-se:
 aquisição do computador/servidor e VOIP na rubrica de “Material Permanente –
Projeto FAPERJ”;
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aquisição do Swich e Acess Point, fazer novo orçamento como forma de ampliação da
rede de internet – rubrica “Obras– Projeto FAPERJ”;
Headset e Assinatura do Plano VOIP, aguardar definição da Internet na TEC
CAMPOS.

4.4 - O Prof. Paranhos informou que esteve em final de março, juntamente com a Gerente,
na reunião da Rede Petro em Macaé, ministrando palestra sobre a TEC CAMPOS com foco
no Programa de Empresas Associadas. Assim como no ISECENSA ministrando palestra sobre
a TEC CAMPOS. Mencionou que ter outra palestra já pré agendada para 06/04 no IFF e
indagou ao Sr. André Uébe se poderia apresentar. O Sr. André Uébe concordou e solicitou a
Gerente que lhe fosse enviado o material(slide) preparado para conhecimento.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata.
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