ATA DA LVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 15 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 – EDITAL FINEP: Dando continuidade ao que havia sido combinado na
reunião anterior, o Prof. Paranhos passou a palavra ao Prof. Molina para fazer as devidas
apresentações sobre o Edital FINEP – PRO-INOVA, que tem como objetivo capacitar até 80
empresas. O Prof. Molina apresentou a proposta do Edital e disse que em análise,
juntamente com o Prof. Arica, Renata e Adriana, o Edital há algumas questões que deverão
ser definidas para que possam buscar dados de cada Dirigente e Coordenador da Instituições
participantes, visando agilização no processo de elaboração do projeto. Após às discussões,
atendendo às exigências do Edital, definiu-se:








Proponente do Projeto: UENF
apoio da FUNDENOR sob o custo de 5% de taxa administrativa.
Dirigente: Reitor
Coordenador: será decidido posteriormente, após definiçao do projeto.
Executor: LEPROD
Co-Executoras definidas: TEC CAMPOS; IFF. FIRJAN
C0-Executoras
a
verificar
possibilidade
de
participação:
SEBRAE;
PMCG/FUNDECAM; FUNDENOR; ACIC; RCC – Sindicato Ceramista(Paulo Clébio)
Ainda com a palavra, o Prof. Molina informou que para cada instituição participante, deverá
ser informado o CNPJ, nome do Dirigente, do Coordenador com seus dados pessoais. Para
cada empresa participante, neste primeiro momento deverá ser identificado somente a área
de atuação, conforme modelo do formulário do Sistema FAP-FINEP que as Sras Adriana e
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Renata terão que ir alimentando para que possam ganhar tempo. Ficou definido que o
projeto terá uma abrangência de atendimento de empresas situadas no norte e noroeste
fluminense e foram sugeridas algumas áreas de atuação como: usinas, APL Cerâmico,
Cooperativas, APL Petróleo em Macaé, APL Rochas em Pádua; APL de confecção em
Itaperuna. O Sr. Luiz Eduardo ficou de enviar uma lista de empresas atendidas pelo
FUNDECAM. Devido ao curto prazo e volume de trabalhos, foi sugerido a captação de 50
empresas no total e de preferência em menor número de áreas de atuação para facilitar os
trabalhos. O Sr. Luiz Eduardo enfatizou a importância de atender também algumas usinas e
outras que estão sob financiadas pelo FUNDECAM. Após as devidas discussões, ficou
definido que as Sras Renata e Adriana ficarão responsáveis em buscar as confirmações da
instituições participantes e colher os dados necessários para alimentar os formulários
FAP/FINEP. Deverão entrar em contato com o Sr. Romeu Neto para confirmar participação
do APL de Pádua. O Prof. Molina ficou de cinversar com Sr. Edson que elaborou uma tese
sobre as confecções de Itaperuna para verificar possibilidade de participação no projeto. O
espaço central será a TEC CAMPOS onde as duas ficarão de suporte/link para todos os
demais da equipe. O Prof. Molina e o Prof. Arica ficarão responsáveis pela elaboração do
projeto com o suporte do Prof. Paranhos. Ficou acordado que a próxima reunião da equipe
do projeto será realizada no dia 17/09/2010, não mais havendo a necessidade de convocar
o Conselho Diretor neste período para tratar deste assunto
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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