ATA DA XLIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de junho 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 – Eleição do Conselhos - O Prof. Paranhos comentou que juntamente com
a Gerente Adriana estiveram na FENORTE/TECNORTE para verificar interesse da
instituição manter-se filiada a TEC CAMPOS, uma vez que encontra-se afastada após a
mudança da diretoria. Diante da presença dos Senhores Rodrigo Dumas – Superintendente e
de seu assistente Sr. Libânio, disse estar satisfeito em ter a instituição de volta a TEC
CAMPOS. O Sr. Rodrigo disse que desconhecia os trabalhos que eram realizados pela
FENORTE/TECNORTE junto a TEC CAMPOS, mas que buscaria levantar o potencial da
instituição para oferecer apoio a Incubadora. Informou que a FENORTE/TECNORTE propõe
compor a suplência do Conselho Deliberativo. O Prof. Paranhos comentou que seria muito
bom a participação ativa da FENORTE/TECNORTE na TEC CAMPOS e informou que
atualmente a Incubadora conta com recurso para equipamento, consumo, consultoria, mas
não tem recurso para pagar pessoal. Conta com 20 empreendimentos pré-incubados, 04
empresas incubadas e 02 empresas associadas. Enfatizou ser hoje a grande dificuldade da
incubadora, a escassez de mão de obra para agilizar os trabalhos junto ao quadro de pessoal
que se resume em uma gerente contratada e estagiários. Disse ainda que hoje a grande
dificuldade é trazer as pessoas para trabalhar na Incubadora. Sugeriu a
FENORTE/TECNORTE usar a TEC CAMPOS como sendo um projeto também da
FENORTE/TECNORTE, como a PMCG também pode fazer também. Comentou que
poderiam também retornar em editar os Boletins Mensais de divulgação das ações da TEC
CAMPOS, que eram realizados anteriormente. O Sr. Libânio ficou de verificar a
possibilidade de atendimento. O Sr. André Uébe comentou sobre o interesse do ISECENSA
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Adriana

em também participar junto aos Conselhos da TEC CAMPOS e pediu a gerente para
encaminhar a ficha de filiação para os procedimentos legais. O Prof. Paranhos confirmou que
a Assembleia Geral foi agendada para o dia 17/06/2010.
Pauta item nº 03 – Apresentação de relatórios da Gerência referente auto-avaliação dos
pré-incubados – o Prof. Paranhos disse ter concluído anteriormente que avaliar é
importante, porém deve-se verificar a necessidade de ter avaliação mais efetiva, conforme
vem constatando junto com a Gerente. Pediu para que os trabalhos junto aos pré-incubados
sejam finalizados para definir melhor o assunto.

Adriana

Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Prof. Paranhos indagou ao Sr. André Uébe a minuta de projeto mais ousado de
André
ampliação da TEC CAMPOS que encaminhou ao Prof. Helio Gomes para análise. O Sr.
André disse que não conseguiu falar com ele, mas que buscaria contato.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a
presente ata.
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