ATA DA XLVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 19 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.

-

-

Paranhos
Helio

17/06/2010

O Prof. Roberto Moraes pediu a palavra antes de dar inicio a pauta da reunião para informar
que o IFF propõe manter a estrutura das Diretorias da TEC CAMPOS como está, ou seja, o
IFF representa a Diretoria Financeira no Conselho Diretor e a Presidência no Conselho
Deliberativo. Ainda com a palavra, disse trazer um assunto para discussão no que tange a
implantação de um Parque Tecnológico. Acreditando que o momento seja agora, enfatizou o
apoio da PETROBRÁS que cresce muito e tem um vazio na região. A ideia é investir mesmo,
fazer um projeto amplo para região. O Prof. Paranhos acha que hoje devemos trabalhar para
buscar resultados para a TEC CAMPOS. Acredita que o momento é de crescer devagarinho,
que o importante é focar nos 20 pré incubados e fazer eles darem certo. Na sua opinião, um
projeto maior requer mais mão de obra qualificada o que não há. Citou exemplo que a
PROEX – Pró-Reitoria de Extensão da UENF encontra-se com Edital para Bolsas, mas
pensou bem e não vai oferecer projeto devido a falta de tempo e funcionário para dedicação
a elaboração do projeto. O Prof. Roberto Moraes disse não discordar disso, mas procura um
ponto de convergência, uma vez que qualquer projeto ousado leva tempo para maturação.
Identifica a importância da união da cúpula das instituições envolvidas. O Prof. Paranhos
comentou concordar com esta colocação, no entanto, enfatizou o problema na questão de
pessoal tanto para UENF quanto para o IFF e sugeriu a elaboração de um documento para
pedir espaço físico e pessoal. Acha que diante da realidade hoje da TEC CAMPOS ao
ousarem tempos atrás na contratação do Gerente da TEC CAMPOS e que hoje não
precisam mais buscar recursos junto a UENF e IFF, uma vez que as instituições já
assumiram o compromisso diante da incubadora, vê a necessidade de contratar mais uma
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pessoa para contribuir como secretária na TEC CAMPOS. Atualmente a TEC CAMPOS
financeiramente conta com o recebimento da quantia de R$ 2.300,00 relativo a duas
empresas contempladas no Edital Prime/FINEP, acrescidos de recursos para aquisição de
equipamentos, recursos para material de consumo, a quantia de R$ 40 mil convertidos em
consultorias referente a aprovação de projeto da TEC CAMPOS contemplado no Edital
SEBRAE, as semestralidade da UENF e IFF e, mensalidades das empresas/empreendimentos
filiados a TEC CAMPOS. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou ter já um projeto
pronto de um prédio de 500 m2 que deverá vir em torno de R$ 1.200.000,00, sem mobiliário
e utilizando o espaço na UENF, poderá contribuir com vigilância e limpeza. O Prof. Roberto
defende a ideia de serem mais ousados e discutirem a questão de se implantar um Parque
Tecnológico. O Prof. Paranhos acha uma temeridade a implantação de um Parque
tecnológico agora nesta cidade, porque as incubadoras, Empresas Juniores Ainda não estão
consolidadas para tem um papel no Parque. Defende a ideia de definir um projeto de estudo
local para ver como fazer um Parque, qual seria a área e planejamento dele, uma vez que
dependendo do segmento há exigências afins. Entende que hoje não sabem como seria este
Parque, mas acredita que a Incubadora poderá ser a indicadora para isso. Considera pré
matura as discussões sobre a implantação de um Parque Tecnológico, deve-se primeiro
implementar as Incubadoras e Agência de Inovação. Sugeriu ainda que em Junho na reunião
de Reitores apresentar um projeto do prédio que já tem na UENF, mas não dizer onde será
construído e pedir apoio às instituições maiores. O Prof. Helio pediu a palavra e comentou
ter participado recentemente em discussões em Seminários e na ANPROTEC sobre Parque
Tecnológico. Acha que tudo deve ser feito passo a passo e exemplificou com a fala de um
palestrante no Seminário da ANPROTEC de que se não tem 100 projetos bons, melhor nem
pensar em Parque Tecnológico, por outro lado, esteve em Ouro Preto recentemente e pode
assistir a apresentação de alguns modelos como Viçosa que mesmo contar uma Universidade
de grande potencial, ainda estão discutindo a implantação de um Parque Tecnológico há 14
anos. Em José dos Campos, o Parque não está planejado e já tem muitas empresas. Em
Santa Catarina, também planejam a implantação de um Parque Tecnológico. Em suma, disse
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que na sua opinião não há que se pensar em Parque Tecnológico se não tiver uma
Incubadora funcionando bem. O negócio é criar Incubadoras que irá indicar o modelo do
Parque, que se auto sustenta. Acredita também na necessidade de se elaborar um projeto
urbano integrado ao Projeto Diretor da cidade. O Prof. Roberto Moraes enfatizou que a
PETROBRÁS está buscando parceiros em todo lugar e sugeriu a elaboração de um projeto
ampliado em conjunto com a FAPERJ/FINEP e a realização de um WorkShop, final de
Julho/Agosto com uma mesa de debate para discussão com poder público da região. O Prof.
Paranhos concorda também que na realização de um evento pelo menos este ano e participar
juntamente com todos os parceiros da TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos e o Prof. Helio se
propuseram em preparar este projeto.
Dando continuidade a reunião e com o avançar da hora o Prof. Paranhos colocou em
discussão o item 04 – Eleição dos Conselhos – O Prof. Paranhos indagou se havia alguma
definição quanto a questão de interesse de participação das instituições junto aos Conselhos
da TEC CAMPOS. A Sra. Esteliane informou que a Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes quer participar indicando-a para representar a instituição junto ao Conselho
Diretor e o Sr. Eraldo Bacelar na representatividade da PMCG junto ao Conselho
Deliberativo. O Prof. Paranhos comentou ver com bons olhos a participação da PMCG na
TEC CAMPOS e pediu a Sra Esteliane para verificar posteriormente com a Gerente o
processo de formalização para filiação na incubadora. O Prof. Helio também se manifestou
dizendo que estar muito satisfeito com a participação da PMCG. A Gerente Adriana
informou ter recebido e-mail da ACIC manifestando interesse em manter no mesmo cargo
junto ao Conselho Deliberativo, tendo como representante o Sr. Jamil Queiroz. O Prof.
Paranhos submeteu a aprovação do Conselho data de17/06/2010 às 17h como primeira
convocação e às 17h30m como segunda convocação, visando a realização da Assembleia
Geral para deliberar quanto a renovação de mandatos da instituições que compõem os
Conselhos da TEC CAMPOS. Aprovado por unanimidade. A Gerente Adriana deverá
preparar as convocações e tomar as devidas providências.
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Adriana

Pauta item nº 02 – Apresentação de relatórios da Gerência referente auto-avaliação dos
pré-incubados – o Prof. Paranhos comentou que foi verificado um erro no procedimento de
avaliação implementado, tendo sido necessário criar um cronograma de metas para os
programas de pré-incubação e incubação de forma que oriente os empreendedores as metas
que terão que cumprir durante a filiação na incubadora. Diante disso, a Gerente Adriana
informou que vem se reunindo individualmente com cada grupo de empreendedores préincubados na TEC CAMPOS com a finalidade de apresentar o quadro de metas e identificar
as suas demandas em complemento a auto avaliação aplicada anteriormente.

Adriana

Pauta item nº 03 – Aprovação de Procedimentos da TEC CAMPOS: devido a avançar da
hora, o Prof. Paranhos sugeriu que o assunto será abordado em outra reunião e solicitou que
Adriana
os Procedimentos prontos sejam repassados aos membros para posterior discussão.
Pauta item nº 05 – Outros assuntos:
5.1- O Sr. André Uébe solicitou a definição de calendário para realização do Curso Linux na
TEC CAMPOS, uma vez que no segundo semestre deste ano estará afastado da cidade em
virtude de conclusão de Doutorado. Disse que poderá ver espaço no IFFluminense para
realização do curso. A Gerente comentou que o curso poderá ser realizado na TEC
CAMPOS e caso haja necessidade, colocará duas pessoas em cada computador. Sugeriu que
o curso seja ministrado em três quintas-feiras do mês de junho e em dois turnos, manhã
(9h-12h)/tarde(14h-17h). Todos concordaram.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h30m e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata.
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