ATA DA XLVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 05 de maio 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.

-

-

Adriana
Paranhos
André
Helio Gomes

19/05/2010

Pauta item nº 02 – Composição dos Conselho da TEC CAMPOS
O Prof. Paranhos informou da necessidade de composição de uma chapa para compor os
Conselhos Diretor e Deliberativo da TEC CAMPOS cujos mandatos dos membros já
encontram-se expirados. Atualmente, a UENF e o IFF presidem os Conselhos. O Sr. André
indagou se UFF também não poderia fazer parte dos Conselhos. O Prof. Paranhos orientou
que primeiro deverá se filiar a TEC CAMPOS, conforme as outras instituições parceiras.
Ainda com a palavra, Prof. Paranhos disse que já conversou com Luiz Mário Concebida,
Gerente regional da FIRJAN que demonstrou interesse em ter a FIRJAN inserida nos
Conselhos. Acha que deve-se definir as instituições parceiras que tenham interesse em se
manter ou filiar a TEC CAMPOS para compor os cargos. Comentou ainda que o Sr. Orlando
Portugal ficou de convidar para uma reunião com a UCAM com interesse de convidá-los a
participar da composição da chapa para compor os Conselhos. O Sr. André disse que poderia
chamar também o ISECENSA a participar. O Prof. Paranhos solicitou uma colaboração de
todos para contatem as instituições parceiras já existentes, verificando o interesse em
continuar filiados a TEC CAMPOS e de se buscar novos parceiros para que na próxima
reunião possam definir a chapa. Sendo assim, sugeriu os seguintes contatos/responsável:
 FENORTE – Adriana
 ACIC – Adriana
 FUNDENOR – Paranhos
 Fundação IFF – Helio e André
 IFF – Helio e André
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FIRJAN - OK

Pauta item nº 03 – Inscrições Edital PERMANENTE TEC CAMPOS 2010:
O Prof. Paranhos informou que após implantação do Edital Permanente da TEC CAMPOS
2010 já registraram 05 inscrições até a presente data, porém já contam com 02 saídas de
empresas incubadas e 02 empresas associadas. Disse que as saídas das empresas ocorreram
por inoperância na incubadora e salientou a importância de avaliar a metodologia da TEC
CAMPOS em manter as empresas filiadas. Identifica como gargalo hoje da TEC CAMPOS as
Empresas Associadas. Acredita que com a aplicação dos formulários de auto avaliação dos
empreendedores poderão ter maior conhecimento da realidade das mesmas para que possam
verificar necessidade de melhorias ou não. Após as discussões, sugeriu que seja definido no
número de 08 inscrições ou o prazo de 01 mês da primeira inscrição para serem
encaminhadas a Comissão de Avaliação para análise. Aprovado por unanimidade.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Prof. Paranhos comentou que devido a demandas de trabalhos administrativos
identifica a necessidade de contratar uma pessoa para dar suporte a Gerência. Sugeriu a
contratação de estagiários para evitar despesas trabalhistas futuras, sendo assim convidou o
Sr. Roosevelt, funcionário responsável pelo Núcleo de Estágio da UENF para prestar alguns
esclarecimentos sobre o procedimento. O Sr. Roosevelt informou que deverá ser
estabelecido um convênio da TEC CAMPOS com a Instituição de Ensino que irá fornecer o
aluno, mas o Núcleo de Estágio poderá prestar todos os suportes necessários. Disse que
deve-se definir alguns itens como: o valor da bolsa; o nível de escolaridade, sugeriu que seja
um aluno/estagiário de nível superior; a carga horária de estágio, sugeriu que seja 30hs
semanais para cada estágio, caso sejam 02 bolsistas, para que os horários se encontrem
(turno manhã e tarde), visando passar os serviços de um para o outro. Informou que hoje a
Lei de Estágio diz que todo estágio que não seja obrigatório deve ser remunerado, devendo
a TEC CAMPOS ter despesas no pagamento da Bolsa, seguro e vale transporte. Foi
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sugerido por André Uebe o contato com o CIEE para analisar qual será o melhor
procedimento para a TEC CAMPOS adotar. O Prof. Paranhos solicitou que fosse de
imediato submetido ao Conselho a aprovação para contratação de pelo menos 01 (um)
estagiário a ser custeado pela TEC CAMPOS no valor de R$ 350,00 (20hs) e R$ 420,00
(30h), acrescidos de 50% para vale transporte, além do seguro exigido. Aprovado por
unanimidade. O Prof. Paranhos solicitou a Gerente Adriana para manter contato com o CIEE
a fim de obter as informações.
4.2- O Sr. André Uébe informou sobre a palestra apresentada sobre a TEC CAMPOS em
Cabo Frio e do interesse em estender as atividades da Incubadora naquela região. O Prof.
Paranhos salientou alguns problemas como distância, falta de pessoas, espaço físico. Sugeriu
que algum representante venha conhecer e implante nossos procedimentos.
4.3- A Sra. Esteliane comentou que a PMCG gostaria de ter um relacionamento mais
estreito com a TEC CAMPOS para que o Convênio possa ser estabelecido mais rápido.
Disse que segundo o Secretário de Desenvolvimento, Sr. Eraldo Bacelar, a PMCG que fazer
parte da Incubadora no Conselho. O Prof. Paranhos disse que não vê problema, mas
informou que a PMCG foi que não quis participar da TEC CAMPOS quando de sua fundação
e passou a ser convidados. Se há interesse da PMCG que se filie e participe da TEC
CAMPOS.

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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