ATA DA LV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 08 de setembro 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.

-

-

-

-

Pauta item nº 02 – FUNDECAM Ciência e Tecnologia: O Prof. Paranhos comentou que na
reunião passada sugeriu que este assunto discutido nesta reunião, com a presença dos
diretores da TEC CAMPOS. Disse que o Sr. Eduardo Crespo, Presidente do FUNDECAM,
havia lhe solicitado uma colaboração no sentido de buscar identificar um profissional para o
cargo de Superintendente de Ciência e Tecnologia do FUNDECAM. Informou que havia
contactado com os professores Arica e Molina da UENF, que tinham uma indicação. O Sr.
Eduardo Crespo disse que já havia recebido o contato dos professores e apresentou a Sra.
Renata Colares, estudante de mestrado do curso de Engenharia de Produção da UENF.
Ainda com a palavra, comentando de que forma a TEC CAMPOS pode vir a colaborar com o
Programa de Ciência e Tecnologia – FUNDECAM INOVADOR, sugeriu a criação de uma
agenda nas reuniões da TEC CAMPOS visando a elaboração de um planejamento estratégico
e poder vir a perceber os atores no processo. No entanto, como surgiu a questão do Edital
FINEP para criação da Agência de Inovação, acredita que primordialmente devem otimizar
esta questão. O Prof. Paranhos disse que convidou o Prof. Amaral - UENF para participar
da reunião, devido a sua experiência nesta área. Com a palavra Prof. Amaral que mencionou
ser um catalizador de informações no processo. A proposta é colaborar. Acredita na
bandeira com cunho social, respeitando a regionalidade e sustentabilidade. O Prof. Helio
sugeriu a elaboração de um Plano Diretor de Ciência e Tecnologia para o município, visando
identificar quais serão as diretrizes o patamar para os próximos anos e a realização de um
Seminário para homogeneizar as propostas. Propôs ainda convidar o Dr. Franklin Coelho,
Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia para o Seminário. O Prof. Paranhos concordou
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e sugeriu que este Seminário seja realizado em outubro próximo junto ao Seminário de
Ciência e Tecnologia. O Sr. Eduardo Crespo concordou, porém acha que devem deixar este
assunto em “stand by” para dar prioridade ao Edital FINEP – Agência de Inovação. Disse
ainda que pedirá a Sra. Renata para dar um apoio ao projeto. O Sr. Gilberto-SEBRAE
comentou também que pode fazer contato com o Sr. Armando Clemente da Rede de
Tecnologia para dar apoio ao projeto. O Sr. Eduardo Crespo comentou da necessidade de
concluir a regulamentação da Lei; de avançar a ideia de constituir um Plano Diretor e de
traçar o plano de ação de FUNDECAM INOVADOR para o próximo ano. Em suma, ficou
decidido, quanto ao FUNDECAM – CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FUNDECAM INOVADOR)
que o Sr. Gilberto/SEBRAE convidará o Sr. Armando Clemente para visitar o FUNDECAM;
os Srs. Eduardo Crespo e Prof. Helio Gomes programarão para Semana de Ciência e
Tecnologia um Workshop sobre o FUNDECAM INOVADOR, visando dentre outros, extrair
a composição de um Comitê Técnico (Crespo e Helio). O Sr. Eduardo disse que se reunirá
com a Sra. Renata para traçar uma pauta de ações e entrará em contato com o Prof. Amaral.
Agradeceu a colaboração de todos e pediu licença para se ausentar da reunião devido a um
compromisso inesperado.
Pauta item nº 03 – Edital FINEP – Agência de Inovação: Dando continuidade à reunião, o
Prof. Paranhos comentou estar bastante empolgado com a união de todos os parceiros para
participarem do Edital. Acredita que desta forma terão alguma chance de serem
contemplados. O único problema que identifica é o fator tempo. Disse que conversou com o
Prof. Molina da UENF, que trabalha com Inovação, para colaborar, mas o mesmo estava
ausente esta semana da UENF, participando de um congresso no sul do país, retornando
somente na próxima semana. Diante das dificuldade e caso venham realmente participar do
Edital, gostaria de verificar de que forma cada instituição parceira poderá colaborar na
elaboração do projeto. O Sr. Sérgio Linhares/FUNDENOR disse que além das dificuldades
de mapear a questão técnica também identifica a questão jurídica, pois lendo o Edital
verificou a necessidade de estabelecer um consórcio com as entidades. O Prof. Paranhos
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esclareceu que não vê dificuldades nisso, pois o projeto deverá ser proposto por uma
entidade proponente, outra executora e as demais podem atuar como parceiras. Certamente
terão que ter uma carta de aceite dentro do projeto. A UENF ou IFF poderá ser a licitante.
A FUNDENOR a administradora e as demais parceiras. O Sr. Gilberto/SEBRAE indagou se
já existe o profissional para unir os dados de todos, quem vai escrever o projeto, pois pode
buscar um consultor junto ao SEBRAE. O Prof. Paranhos informou que somente contactou o
Prof. Molina na UENF para tratar da metodologia de inovação no projeto, mas não sabe se
ele terá tempo hábil para tal. Acredita que diante do exposto, devem fazer uma préavaliação do Edital, ver as competências, após, abrir os formulários FINEP e vê o que tem
cada um. Sendo assim, ficou decidido que:
1-SEBRAE: tentar um consultor para elaboração do projeto;
2- UENF: trazer o Prof. Molina e o Prof. Arica;
3- TECCAMPOS: Adriana preencher os formulários
4- Próxima reunião quarta-feira, 15/09/2010, às 15h, na TEC CAMPOS.
Pauta item nº 04 - Avaliação de Desempenho dos Incubados no período de jan. a
julho/2010: Com o avançar da hora, o Prof. Paranhos sugeriu encaminhar este assunto para
outra reunião.

-

-

-

-

Pauta item nº 05 – Outros Assuntos:
3.1 – O Prof. Paranhos comentou que em reunião passada já foi definida a Programação dos
Cursos de Treinamento para o segundo semestre de 2010. Os cursos serão oferecidos aos
empreendedores filiados na TEC CAMPOS e também à comunidade, vindo em encontro com
o objetivo da Incubadora de difundir a cultura empreendedora na região.
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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.
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