ATA DA LIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 17 de novembro 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.

-

-

André
Carvalho

01/12/2

Pauta item nº 02 – Estatuto: O Prof. Paranhos informou que, atendendo às necessidades do
Estatuto da TEC CAMPOS, o CONSELHO DELIBERATIVO deverá se reunir até 15 de
dezembro próximo para que seja apresentado o Balanço Financeiro da TEC CAMPOS,
referente aos exercícios de 2008/2009 e 2010 (até outubro). Enfatizou a importância de que
este ano consigam enviar com antecedência os Balanços para o Conselho Fiscal e,
posteriormente, deliberado pelo Conselho Deliberativo. Considerando que a Presidência do
Conselho é representada pelo Prof. Roberto Moraes do IFFluminense, foi sugerido que fosse
solicitado junto a esta Instituição, a definição de uma data para a realização da reunião. O
Sr. André Carvalho ficou responsável de providenciar tal informação e trazer na próxima
reunião deste Conselho.
Pauta item nº 03 – Projeto FAPERJ: O Prof. Paranhos comentou que ele e a Gerente Adriana
conseguiram elaborar e enviar o projeto da TEC CAMPOS intitulado de “Ampliação e
Consolidação da TEC CAMPOS Incubadora de Empresas de Campos dos Goytacazes”,
referente ao Edital FAPERJ nº 18/2010 “ Programa Apoio a Incubadoras de Empresas de
Base Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro – 2010”, no valor de R$ 149.642,74. O
projeto teve como objetivo a elaboração de um projeto executivo da ampliação da
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incubadora; prover serviços de assessorias, capacitação das empresas incubadas e do
pessoal técnico da incubadora, captar recursos para material de consumo, equipamentos e
material permanente. Disse ainda, interessante observar que no primeiro projeto a
preocupação era a consolidação da TEC CAMPOS e neste, a preocupação foi ampliar a
TEC CAMPOS e que a verba da FAPERJ daria mais sustentabilidade para 2011 e 2012.
Pauta item nº 04 – Comitê Técnico: Prof. Paranhos comentou a necessidade de convocar o
Comitê Técnico para fazer as avaliações e seleção projetos inscritos para ingressarem nos
Programas de Pré-Incubação, Incubação de Empresas e de Empresas Associadas. A
Gerente Adriana lembrou que o Comitê Técnico é formado pelos Profs. Manuel Molina
(UENF), Paulo Clébio Nascimento (SEBRAE) e o Sileno Martinho (consultor externo). O
Prof. Paranhos submeteu ao Conselho a comvovação do Comitê para dar iníocio ao
processo de seleção dos projetos inscritos. Foi aprovada por unanimidade. Prof. Paranhos
solicitou a gerente para tomar as devidas providências.

Adriana

Pauta item nº 05 – Convite de Apresentações, Evento REINC e Programa Jovem Aprendiz:
5.1 – O Prof. Paranhos informou que a REINC - REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, está convidando a TEC CAMPOS para apresentar no XII ENCONTRO REINC,
no dia 30/11/2010, em forma de palestra, sua experiência e o sucesso do Procedimento de
Avaliação de Desempenho dos Empreenderores adotado. O Prof. Paranhos manifestou
interesse de que ele e Gerente Adriana participassem do evento representando a TEC
CAMPOS. Esclareceu que as despesas de locomoção poderão ser sanadas com recurso
FAPERJ. Sendo assim, foi submetido ao Conselho e arovado por unanimidade.
5.2- O Prof. Paranhos informou que a TEC CAMPOS também está sendo convidada a
ministrar palestra junto ao PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, apoio da PETROBRÁS que
visa expor sobre Educação e Traballho Desafios para a Juventude para um público alvo de
alunos do ensino médio de 16 a 20 anos. A Proposta é de apresentar uma palestra no dia
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26/11/2010, nos horários de 9h e 13h30min, no auditório da APOE. Em seguida, enfatizou a
importância da TEC CAMPOS participar, visando a idéia de difundir o empreendedorismo e
a TEC CAMPOS. Sugeriu a participação do IFFluminense neste trabalho. O Sr. André
Carvalho concordou e se prontificou de providenciar meios para a participação do
IFFluminense, representando a TEC CAMPOS.

Pauta Item nº 06 – Outros Assuntos:
6.1- O Prof. Paranhos sugeriu inaugurar as novas instalações da TEC CAMPOS na próxima
reunião do Conselho Deliberativo, que está para ser marcada entre os dias 13 e 17 de dezembro.
6.2- A Sra. Esteliane informou que terá que se afastar das atividades em virtude de uma licença
e que no próximo ano estará envolvida em novos projetos no Farol de São Thomé. Em seguida,
apresentou ao Conselho a Sra. Rosana Moreti que, a partir daquela data, representará a
Secretaria de Desenvolvimento em seu lugar.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, e, Eu, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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