ATA DA L REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 23 de junho de 2010, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Aprovação da Ata anterior – Foi colocado em discussão a ata anterior, aprovada por
unanimidade.

-

-

Instituições
Parceiras

-

Libânio

-

Pauta item nº 01 – Projeto de Expansão da TEC CAMPOS O Prof. Paranhos comentou que o Projeto de Expansão da TEC CAMPOS nasceu da
provocação do Reitor da UENF/IFFluminense, tratando-se de um caminho para o Parque
Tecnológico. Em seguida, apresentou o Projeto que fica em torno de R$ 1,5 milhão para
alocar todas as atividades com a proposta é dar um salto qualitativo na TEC CAMPOS.
Trazer esses recursos é um desafio das instituições parceiras, com a expectativa de 01 ano
de prazo. Disse ainda que levará ao Conselho Executivo da UENF para discussão. O
SEBRAE já também ligou informando ter já 03 contatos para buscar recursos. Pediu a Sra.
Esteliane para repassar a proposta ao Secretário de Desenvolvimento Municipal. O Sr. Luiz
Mário sugeriu que também possam buscar recursos junto a Agências de Fomento.
Pauta item nº 02 – Participação da FENORTE na TEC CAMPOS –
o Prof. Paranos comentou que o Sr. Libânio da FENORTE/TECNORTE se prontificou em
trabalhar na TEC CAMPOS tendo sido acordado que ele ficará, de imediato, responsável
pelo processo de seleção dos projetos inscritos para ingressar na Incubadora.
Pauta item nº 03 – Proposta de Quissamã para incubação de empresas O Prof. Paranhos comentou que após a Assembléia Geral da TEC CAMPOS foi contactado
pelo Consultor de Mercado, Sr. Sileno Martinho, convidando-o para uma visita a Quissamã
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com interesse de dar apoio aos novos negócios junto ao Pólo de Agro-Industria Integrada de
Cana-de-Açúcar – relacionada a fabricação de cachaça. Não se sabe ainda se a TEC
CAMPOS dará algum tipo de consultoria ou se criará nova Incubadora naquela região. Terão
que avaliar a demanda para determinar qual será a melhor conduta. O Sr. Luiz Mário
comentou que já havia sugerido de que a tecnologia da cachaça deve ser do Norte
Fluminense coo se faz em Minas. O Prof. Paranhos comentou sua satisfação enfatizando que
o contato de Quissamã, comprova a competência da TECCAMPOS. Convidou a todos para
irem a Quissamã juntamente com ele para conversar.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Prof. Paranhos comentou que no próximo dia 29/06/2010, será realizado no Rio de
Janeiro o Workshop de Nivelamento CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos. Trata-se de um treinamento de capacitação para as Incubadoras que querem
se credenciar como CERNE. Entende a importância da participação como um bom treinamento
também para a elaboração do Sistema de Gestão da TEC CAMPOS. Disse ainda que o
investimento por participante será de R$ 250,00 para associado e poderá utilizar recurso do
projeto FAPERJ para custear. Submeteu a aprovação do Conselho da participação da
Gerente, Sra. Adriana Crespo, tendo sido aprovado por unanimidade. O Sr. Luiz Mário
disse que está na expectativa de ter que ir ao Rio de Janeiro nesta data, caso confirme
participará também do WorkShop.
4.2- O Prof. Paranhos disse que hoje a TEC CAMPOS se encontra bem nas finanças, estão
conseguindo manter 02 meses de garantia para o pagamento de pessoal. Estão sobrevivendo
com a semestralidade da UENF e o IFFluminense que é de R$ 7.200,00 anual por cada
instituição, acrescidos das mensalidades dos empreendimentos que gera em torno de R$
1000,00 para Incubados, R$ 1.000,00 para Pré-Incubados e R$ 1.000,00 para Associados.
Entende da necessidade de se contratar uma secretária, diante da demanda apresentada
ultimamente, visando tratar de questões administrativas da TEC CAMPOS. A Sra Esteliane
comentou que já retirou toda a documentação anterior encaminhada a PMCG referente o
estabelecimento de convênio e que conversou com o Secretário de Desenvolvimento, Sr. Eraldo
Bacelar, sobre a Assembléia Geral da TEC CAMPOS realizada e sobre a retomada do
convênio. O prof. Paranhos pediu a Gerente, Sra. Adriana. Para atualizar o convênio e repassar
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Adriana

-

a Sra. Esteliane para os tramites legais. O Sr. Luiz Mário se ofereceu em colaborar no sentido
de atualizar o referido documento. O Prof. Paranhos disse que fará um fluxo de caixa na TEC
CAMPOS para verificar a possibilidade de contratar uma secretária.
4.3- O Prof. Paranhos comentou que a TEC CAMPOS já conta com mais uma sala que estava
seno utilizada pela Patentes da UENF. Disse que deixa este assunto em aberto para que possam
avaliar as melhores alternativas para utilização do espaço físico, ou se aloja mais pré-incubados
ou dois incubados.
4.4- A Gerente Adriana informou que a TEC CAMPOS contará ainda este mês com o recurso
de R$ 2.280,00 oriundos da aprovação de dois projetos no Prime. Trata-se de um percentual
recebido para a Incubadora a qual a empresa está filiada. A TEC CAMPOS está participando
do PRIME via Incubadora da UFF, que está vinculada via a Incubadora âncora da PUC/RJ.
Cada uma das Incubadoras recebeu um percentual diferenciado correspondente a sua
participação no Projeto Prime.
4.5- A Gerente Adriana comentou sobre a necessidade de se contratar um consultor de
marketing ou talvez merchandising para atender a uma demanda da empresa pré-incubada
ARGOS. Trata-se de uma empresa que produziu cerca de três mil exemplares de Guias e
Mapas da cidade de Campos e precisa vendê-los. Em contato com o SEBRAE, obetec um
orçamento de um consultor no valor de R$ 5 mil. A Sra. Esteliane se interessou pelo produto e
pediu que agendasse um contato dele na Secretaria para verificar a possibilidade de aquisição
de alguns exemplares para a PMCG. O Sr. Luiz Mário também demonstrou interesse de
adquirir alguns exemplares para a FIRJAN. O Sr. André Uébe acredita que a Empresa Jr. do
ISECENSA possa fazer um trabalho de merchandising com preço mais acessível do que o
consultor do SEBRAE, se prontificou em verificar e dar um retorno. O Prof. Paranhos sugeriu
levar este orçamento apresentado pelo consultor do SEBRAE ao Gilberto Soares, Gerente
Regional do SEBRAE, hoje mais tarde em uma reunião pré-agendada, para analisar proposta de
redução de custo.
4.6- O Sr. André Uébe apresentou um checklist, na parte de TI, já executado na TEC
CAMPOS, a saber:
1. foram colocados os wireless;
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2. skyppe funcionando
3. enviado relatório dos bolsistas de TI a FAPERJ solicitando renovação por mais um ano.
4. Software adotado e identificado no curso Linux ministrado boa receptividade por parte
dos empreendedores filiados na TEC CAMPOS. Acredita tratar de um diferencial para
TEC CAMPOS ser única Incubadora adotando no Estado do Rio ou até no Brasil. O
Prof. Paranhos comentou que deverá ser criado um novo procedimento para isso. O Sr.
André Uébe sugeriu a TEC CAMPOS possa fazer apresentação de trabalhos como ação
empreendedora junto ao Seminário da ANPROTEC, o uso de software livre em
Incubadoras. O Prof. Paranhos lembrou que os trabalhos deverão ser inscritos até 05 de
julho. O Sr. André sugeriu também a divulgação desta ação em outros canais como
televisão, jornais, rádio. O prof. Paranhos acha que deve-se aguardar consolidar para
depois divulgar.
4.7- O Sr. André Uébe comentou ter recebido e-mail do Centro de Empreendedorismo CRA-RJ
informando que juntamente com a PUC-Rio consolidaram a criação do Centro de
Empreendedorismo e Inovação. O principal objetivo dessa parceria com a Coordenação de
Ensino de Empreendedorismo e extensão do Instituto Gêneses da PUC-Rio, é criar um
ambiente de estímulo à criatividade, empreendedorismo e inovação. O projeto acontecerá em
03 etapas. Na primeira, serão encaminhados os projetos de administradores do CRA-RJ a
Incubadora do Estado do Rio. Em seguida, o foco será capacitar cerca de 30 administradores a
dar aulas para formar empreendedores. Na fase final, serão definidas as diretrizes da atuação do
Centro de Empreendedorismo do CRA-RJ. Foi sugerido que a Gerente entre em contato com o
Centro de Empreendedorismo /PUC para buscar maiores detalhes.
4.8- A Gerente Adriana informou sobre o convite enviado pelo SEBRAE sobre Apresentação
da Estratégia de Desenvolvimento Regional do Norte Fluminense, que será realizado no dia
01/07/2010, às 10h, em São João da Barra. A Sra Esteliane e o Sr. André Uébe pediu que lhe
enviassem por e-mail.
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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