ATA DA LIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 11 de agosto 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.

-

-

Gerente

18/08/2010

Paranhos
Luiz Mário
Gerente

17/08/2010

Paranhos
Luiz Mário

14/08/2010

Pauta item nº 02 – Apresentação de Relatório referente Avaliação de Desempenho dos
Empreendedores no período de jan a julho/2010: A Sra. Adriana, Gerente da TEC
CAMPOS, informou que atendendo ao Procedimento nº 004/2010 apresentava os relatórios
de desempenho dos projetos Pré-Incubados na TEC CAMPOS, referentes à 1ª e 2ª
avaliação, contendo a análise crítica de dados, as notas submetidas e o Plano de Ação para
cada empreendedor, diante das necessidades identificadas. Após as devidas apresentações, o
Conselho Diretor sugeriu o acréscimo de algumas ações junto as empreendedores, conforme
doc. anexo. O relatório referente ao desempenho dos Incubados deverá ser apresentado na
próxima reunião do Conselho.
Pauta item nº 03 – Outros assuntos:
3.1 - O Sr. Sileno Martinho indagou ao Prof. Paranhos sobre a possibilidade de ir à
Quissamã na próxima terça-feira, às 10h para tratar do processo de incubação de alguns
projetos voltados para agronegócios, conforme havia conversado anteriormente. Foi
confirmado, devendo comparecer o prof. Paranhos, acompanhado do Diretor
Administrativo,Sr. Luiz Mário Concebida e da Gerente Adriana Crespo.
3.2 – O Prof. Paranhos convidou a todos para participação da inauguração, neste próximo
sábado, 14/08/2010, da fábrica Extrair Óleos Naturais, incubada na TEC CAMPOS. A
empresa está instalada em Bom Jesus do Itabapoana e trata de um projeto em parceria com
a UENF e a EMBRAPA que tem como a matéria-prima a semente do maracujá na extração
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do óleo, visando a fabricação de cosméticos. Na oportunidade, será assinado o Contrato de
participação da empresa no Programa de Incubação da TEC CAMPOS. Confirmado a
presença do Prof. Paranhos e do Sr. Luiz Mário Concebida na inauguração.
4.3 – O Prof. Paranhos solicitou que a Gerente preparasse para apresentar na próxima
reunião a Programação dos Cursos para o segundo semestre de 2010

18/08/2010
Gerente

4.4- O Prof. Paranhos sugeriu a criação de um Banco de Ideias na Incubadora para
absorverem as oportunidades de negócios.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, ficando acordado que a próxima reunião será realizada no dia
18/08/2010 e, Eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

Av. Alberto Lamego, nº 2000 – campus da UENF – Centro de Convenções
Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ.
Email: teccampos@uenf.br

