ATA DA LII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 21 de julho 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 da reunião
anterior, aprovada por unanimidade, com as alterações sugeridas pelo Prof. Paranhos.

-

-

Pauta item nº 02 – Homologação dos resultados do processo de Seleção - Edital
Permanente/2010: O Prof. Paranhos apresentou os resultados do Processo de Seleção –
Edital Permanente 2010, a saber: No período de doze a quinze do mês de julho do ano de

dois mil e dez, a Banca Examinadora reuniu-se na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para
seleção dos projetos inscritos no EDITAL PERMANENTE 2010, visando participação no
Programa de Pré-Incubação e no Programa de Incubação. A Banca foi composta pelo Prof.
Dr. Manoel Antonio Molina Palma, representante da UENF; Sr. Paulo Clébio Nascimento,
representante do SEBRAE e o Prof. Sileno Martinho, consultor empresarial. Foi adotado
como critério de classificação dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos
avaliadores com valor maior ou igual a três. Como critério de aprovação, utilizou-se a média
global em ordem decrescente. O número de vagas oferecido está de acordo com a
disponibilidade de espaço físico da Incubadora. A seguir, são apresentados os onze
classificados, conforme o critério exposto:
PROJETOS PROGRAMA DE PRE-INCUBAÇÃO
01- Projeto: Reproleite – Assistência & Consultoria
Reprodutiva
Representante: João Gomes de Siqueira
02- Projeto: Abatedouro – Frigorífico Cordeiro Real
Representante: Renata Almada Hildebrandt

BASE

MÉDIA

TRAD

4,33

TEC

4,16
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03- Projeto: Ecos + Entulhos
Representante: Norma Barcelos Alves
04- Projeto: Plantec – Consultoria & Plantio
Representante: Fabio Alonso Mazzei Moura de Assis
Figueiredo
05- Projeto: Algorich
Representante: Eduardo Rertz de Almeida Gomes
06- Projeto: Ponto & Prosa
Representante: Ana Teresa de Campos Peixoto
07- Projeto: Centro de Mergulho
Representante: Bruno Pereira Masi
08- Projeto: Fabrica de Sucos
Representante: Josemilton Paes Correa
09- Projeto: Buddy Mobile
Representante: Carlos Andre de Souza Viana
10- Projeto: Fabrica de Pregos
Representante: Nilson Marinho de Souza
PROJETO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO

TEC

4,08

TRAD

3,87

TEC

3,79

TRAD

3,66

TRAD

3,29

TRAD

3,20

TEC

3,16

TRAD

3,00

BASE

MÉDIA

01 - Projeto: Neale e Reis e Comércio de Óleos
Naturais Ltda
TEC
3,96
Representante: Sandro Luiz Rosa Reis
Colocado em votação os resultados da seleção, aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Prof. Paranhos informou que em processo de seleção anterior foram classificados 04 projetos
para ingressar no programa de pré-incubação, porém não foram chamados por falta de vagas,
a saber: Projeto: A -TEC Engenharia - Representante: Vinícius da Silva Araújo – TEC – (3,57);
Projeto: Simetria Bordados Industrial - Representante: Fausto Miranda Batista – TRAD – (3,47);
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Projeto: Enquête Propaganda e Marketing - Representante: Carlos Leandro Cardoso Terra – TRAD
(3,41); Projeto: SS TECNOLOGIA - Representante: Gabriel de Souza Silva (3,41). Diante do

levantamento realizado na TEC CAMPOS, houve a identificação de 10 espaços livres a
serem disponibilizados, devido a desistência de 03 empreendedores e 07 que não utilizam.
Sendo assim, o Prof. Paranhos propôs ao Conselho a aprovação para o recebimento de até
10 projetos para ingressar no programa de pré-incubação, constituído entre os projetos
selecionados no edital atual e os 04 projetos classificados na seleção anterior. Acrescido de
01 projeto para ingressar no Programa de Incubação. Aprovado por unanimidade. Após, o
Prof. Paranhos solicitou a Gerente para tomar as devidas providências para o recebimento
dos novos empreendedores e programar os novos cursos que deverão iniciar em
01/09/2010.
Pauta item nº 03 – Procedimento Diretivo nº 004/2010 – PROCEDIMENTO PARA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS EMPREENDEDORES DA TEC CAMPOS:
Foi apresentado o Procedimento Diretivo nº 004/2010 com objetivo de definir critérios e
periodicidade do processo de avaliação de desempenho dos Projetos Pré-Incubados e das
Empresas Incubadas filiadas a TEC CAMPOS. Especificamente o Procedimento visa
incentivar o comprometimento dos empreendedores com o alcance dos seus objetivos junto
aos seus empreendimentos; identificar as necessidades dos empreendimentos, possibilitando
adequações e melhorias que se fizerem necessárias, assim como, fornecer informações que
permitam a classificação e/ou desclassificação dos empreendimentos junto a TEC CAMPOS.
A Gerência da Incubadora: inicia e conduz o processo de avaliação, trimestralmente. Os
Empreendedores: fornecem as informações necessárias ao processo de auto - avaliação da TEC
CAMPOS. O Conselho Diretor: analisa e elabora parecer final quanto aos resultados dos
empreendimentos com base no Relatório apresentado pela Gerência. O processo de avaliação
inicia-se com o preenchimento de Formulários pelo Empreendedor seguida de uma entrevista
pela Gerência. Na entrevista, deve-se detalhar as informações apresentadas nos Formulários
preenchidos, afim de gerar um plano de cruzamento e análise dos dados que permitam avaliar o
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desenvolvimento econômico e social do Empreendedor. A seguir, será elaborado um Plano de
Ação capaz de atender as necessidades identificadas. A avaliação terá como base o
desempenho do Empreendedor conforme um Quadro de Metas elaborado e anexado ao
procedimento, que estabelece a evolução do negócio ao longo do tempo de permanência na
Incubadora, envolvendo os 5 principais eixos de desenvolvimento: Empreendedor, Produto,
Recursos, Mercado e Gestão. Para cada item avaliado será atribuída uma nota, sendo: (3) –
Satisfatório; (2) – Regular e (1) – Insatisfatório. O resultado final decorrerá da média
aritmética das notas individuais atribuídas aos índices de desempenho.. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Paranhos solicitou a Gerente para
dar prosseguimento às avaliações de desempenho para que na próxima reunião do Conselho
seja apresentado os relatórios referentes às 1ª e 2ª avaliações.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1 - O Sr. Luiz Mário comentou que o Sistema FIRJAN, através do Conselho da
Representação Regional Norte Fluminense, realizará solenidade de entrega da Medalha
“Construtor do Desenvolvimento Regional”, no dia 29/07/2010, às 19h30m no auditório do
SESI, em Guarus. Serão agraciados os Srs. Arley Amaral Carvalho e Francisco Rony Reis de
Araújo. Antecedendo a entrega das medalhas será proferida conferência sobre o Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Norte Fluminense, pelo Dr. Prof. Eduardo Nery. A Gerente
solicitou que lhe fosse enviado e-mail do convite para divulgação.
4.2 - O Sr. Luiz Mário comentou que no dia 23/07/2010, das 10 às 12h, será realizado na
FIRJAN, programa sobre “FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: O Desafio
do Pré-Sal” - com apresentação de Fabiano Gallindo, visando dar esclarecimentos sobre a
chamada pública da FINEP sobre financiamento de projetos de inovação de empresas da
cadeia de Petróleo e Gás. Durante o programa, o empresário conhecerá as melhores formas
de concorrer aos recursos. A Gerente solicitou que lhe fosse enviado e-mail do convite para
divulgação.
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4.3 – O Sr. André informou que a questão do Sistema VOIP encontra-se em fase de
finalização e apresentou proposta para análise e aprovação do Conselho, visando atender a
demanda da Incubadora, expôs os benefícios do VOIP, como ligação entre VOIP é gratuita;
chamadas de telefone mais barata e flexibilidade. Em seguida, apresentou quadro de
comparação de valores das operadoras, sendo verificado que a mais barata é a do VOIP
cobrando R$ 0,15 por ligação para fixo. No entanto para o uso do VOIP devem definir se
utilizarão a mão de obra dos bolsistas de informática da TEC CAMPOS, para isso terão que
buscar adquirir conhecimento próprio para tal ou se deverão contratar uma empresa
conceituada para instalação e manutenção do sistema. A empresa cobrou R$ 3,800,00 para
instalação e configuração do servidor VOIP, acrescido de script de configuração. Para
manutenção do servidor, cobrou R$ 570,00 ou R$ 50,00/hora; Plano de Discagem, Fixo –
R$ 015 e Celular – R$ 0,60; Valor Mínimo de crédito, carga de R$ 50,00 (créditos que não
expiram) e Acompanhamento de ligação através de relatórios. Esclareceu que os créditos
podem ser adquiridos por cada empreendedor, sem a necessidade da TEC CAMPOS ter que
realizar levantamento das ligações realizadas por cada empreendedor para depois cobrar. O
Prof. Paranhos questionou os valores cobrados por ligação, no sentido te não identificar
vantagens, uma vez que em sua residência utiliza a operadora INTELIG que cobra também
R$ 0,15 por ligação para fixo. Comentou sobre a opção de utilização de celular VOIP. Acha
que devem primeiro analisar a demanda com relação a utilização de telefone junto aos pré e
incubados. O Sr. André solicitou a Gerente para que levantasse essa informação para a
próxima reunião.
4.4- O Sr. André falou da necessidade de aquisição de material para suporte dos
computadores da TEC CAMPOS, como fonte, alicate, testador de cabos, descapador, cabo,
entre outros. O Prof. Paranhos disse poderá adquirir com recursos do projeto FAPERJ e
pediu que fosse acrescentado maior quantidade dos materiais e verificar se não há outros
itens, visando estoque.
4.5- Ainda com a palavra, o Sr. André informou que o Programa LINUX já está funcionando
na TEC CAMPOS e que estão elaborando o TERMO DE RESPONSABILIDADE para os
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empreendedores que optaram pela utilização do Programa Windows.
4.6- Após, o Sr. André, comentou que a NEXD busca estabelecer parceria com a TEC
CAMPOS para realização de processo nuvem. O contato é Rogério Atem. O Prof. Paranhos
sugeriu que o convidasse para reunião do Conselho em outra oportunidade.
4.7- O Sr. André agradeceu a todos o período em que esteve atuando na TEC CAMPOS e
informou que a partir do dia 31/07 estará ausente de agosto a dezembro, pois se transferirá
para Porto Alegre visando a finalização do Doutorado.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, ficando acordado que a próxima reunião seria realizada no dia
11/08/2010 e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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