ATA DA LIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 25 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.

-

-

-

-

Adriana

01/09/2010

Pauta item nº 02 – Apresentação de Relatório referente Avaliação de Desempenho dos
Empreendedores no período de janeiro a julho/2010: Professor Paranhos pediu para
direcionar este assunto para a próxima reunião.
Pauta item nº 03 – Outros assuntos:
3.1 – O Dr. Eduardo Crespo, Presidente do FUNDECAM, solicitou colaboração da TEC
CAMPOS junto ao Programa de Ciência e Tecnologia do FUNDECAM. Relatou sua
dificuldade em captar uma pessoa para assumir o cargo de Superintendente de Ciência e
Tecnologia do FUNDECAM. Precisa identificar este profissional para dar continuidade aos
trabalhos iniciados anteriormente. O Prof. Paranhos se prontificou em buscar contatos com
os Professores Molina e Arica na UENF, pois acredita que o perfil deste profissional seja na
área de Engenharia de Produção. O Dr. Eduardo Crespo comentou também da necessidade
de se criar uma agenda para elaborar um Planejamento Estratégico visando o
desenvolvimento Programa FUNDECAM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, envolvendo o
lançamento de Editais/Bolsas. Submeteu a apreciação do Conselho uma forma de
colaboração junto ao FUNDECAM. O Prof. Paranhos sugeriu que este assunto fosse pauta
para discussão na próxima reunião, com a presença dos diretores da TEC CAMPOS.
3.2 – O Prof. Paranhos indagou quanto ao prazo de liberação e os procedimentos para se
buscar recursos junto aos Programas do FUNDECAM, O Dr. Eduardo Crespo informou que
em breve os recursos serão liberados, mas que estaria à disposição para prestar os devidos
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esclarecimentos e dirimir todas as dúvidas dos empreendedores filiados na TEC CAMPOS.
Desta forma, foi definido o agendamento de uma reunião para a próxima quarta-feira,
01/09/2010, às 14h, na TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos solicitou a gerente Adriana para
tomar todas as providencias, uma vez que estaria ausente na próxima semana.
3.3 – O Prof. Paranhos comentou da importância da TEC CAMPOS em participar da
chamada pública da FINEP referente a seleção de propostas visando à estruturação e
operação de núcleos de apoio à gestão da Inovação, no âmbito do Programa Nacional de
Sensibilização e Mobilização para a Inovação – Pró-Inova e da mobilização Empresarial para
a Inovação – MEI. Os recursos serão não-reembolsáveis no valor de R$ 50 milhões A
proposta seria fazer um projeto visando a criação da Agência de Inovação, mas para isso
dependerá do apoio de todas as instituições parceiras no processo. Diz pensar em busca
ajuda do Prof. Molina - UENF, pois é experiente em inovação e colaboração do
FUNDECAM e FIRJAN para indicação de empresas. Após as discussões, sugeriu convidar
todos os representantes citados para uma discussão mais ampla na próxima reunião, uma vez
que o prazo do edital para apresentação de propostas é curto, 27/09/2010.

08/09/2010

Adriana

3.4 - O Prof. Paranhos comentou que pensando na necessidade de ampliar espaço para
alguns pré-incubados que passarão a ser incubados em breve, sugeriu a transferência da sala
de reuniões da TEC CAMPOS para a sala onde estava sendo utilizada pela lojinha do
Projeto Caminhos de Barros da UENF e dividir as duas salas (reuniões e patentes) para 04
primeiros colocados na seleção de incubação. Pediu a Gerente Adriana para preparar uma
proposta de layout para apresentação na próxima reunião.

08/09/2010

3.5 - O Prof. Paranhos indagou quanto a proposta de Cursos de Treinamento – 2º semestre
de 2010 para os novos pré-incubados, os incubados e associados na TEC CAMPOS. A
Gerente apresentou a proposta que já havia acertado com o SEBRAE, a saber:
Para os novos 10 Pré-Incubados que iniciaram suas atividades em 01 de setembro de 2010,
apresentou a seguinte proposta:
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1- Curso SABER EMPREENDER, no período de 27 a 29/09/2010, de 8h às 18h. Devido o
número grande de participante o curso será realizado na sede do SEBRAE.
2- Curso INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÓCIO – IPGN, no período de 18 a 22
de outubro de 2010, na sede do SEBRAE.
3- Programa PROPRIO – elaborando seu Plano de Negócios, data a ser agendada após a
realização dos cursos anteriores.
O Sr. Carlos do SEBRAE esclareceu que atendendo solicitação da TEC CAMPOS de ter um
instrutor mais voltado para um público seleto, teve que contactar com um profissional fora
de Campos. O Prof. Paranhos sugeriu que algumas vagas destes cursos fosses abertas para
um público externo (comunidade) como forma de viabilizar um ambiente de treinamento,
cobrando um valor de R$ 20,00 (vinte reais) por curso. Submetido a aprovação do Conselho,
aprovado por unanimidade. Foi solicitado uma ampla divulgação dos cursos no site da TEC
CAMPOS e junto aos parceiros.
Com relação aos Incubados a Gerente Adriana apresentou a seguinte proposta:
1- Curso Atendimento ao Cliente, no período de 15 a 17/09/2010, de 17h às 22h, no
SEBRAE.
2- Workshop de Finanças a ser elaborado e ministrado por duas consultoras do SEBRAE
formadas em Contabilidade.
3- Cursos Vender Mais e Melhor I,II e III – data a ser agendada;
4- EMPRETEC – 10 vagas a ser distribuída a um representante das empresas incubadas,
TEC CAMPOS e aos alguns dos pré-incubados que estiverem mais adiantados (finalizados)
no processo de elaboração de plano de negócios.
Este Curso EMPRETEC trata-se de uma curso de maior relevância no meio empresarial e de
um custo elevado, mas devido a parceria com o SEBRAE, o curso terá um custo reduzido. O
Prof. Paranhos disse que poderá ser custeado com recurso do projeto FAPERJ. Submeteu a
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aprovação do Conselho que aprovou por unanimidade.
3.6 – O Prof. Paranhos acha que a TEC CAMPOS deve já dar início a um novo
Procedimento – de Treinamento. A Gerente Adriana informou já ter iniciado e que possui
uma proposta para avaliação. Citou como exemplo o sucesso da implantação do
Procedimento de Avaliação de Desempenho dos Empreendedores, com o qual conseguiu
identificar demandas e ações devidas para os pré-incubados e incubados.
3.7 – A Sra. Esteliane informou que o Convênio da TEC CAMPOS com a PMCG, segundo o
agente financeiro, está difícil de ser liberado, mas acredita que no próximo ano seja firmado.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, ficando acordado que a próxima reunião será realizada no dia
08/09/2010 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

