ATA DA LX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 01 de dezembro 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 – Elaboração da pauta da reunião do Conselho Deliberativo:
1- Prestação de contas do exercício anterior e respectivo Relatório Anual de atividades
desenvolvidas pela TEC CAMPOS.
2- Aprovar o orçamento, o programa de investimentos e estabelecer diretrizes e metas do
exercício seguinte, com base na proposta do Conselho Diretor.
3- Outros Assuntos.
1. Pauta item nº 03 – Proposta Quissamã: A Gerente Adriana participou no dia
25/11/2010, de uma reunião em Quissamã, atendendo um pedido do Sr. Márcio
Joaquim Gomes Barros, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo, nessa reunião, foi discutida a possibilidade de se fazer um convênio entre
a TEC CAMPOS e a Prefeitura de Quissamã, a TEC CAMPOS ficaria responsável
de oferecer cursos de capacitação, assistência e acompanhamento das empresas, e
no final do convênio, um estudo para instalar uma incubadora em Quissamã. O Prof.
Paranhos ressaltou que se o convênio for firmado, será necessária a contratação de
uma pessoa para que se possa dar assistência a essas empresas. Nesse mesmo dia,
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houve uma reunião com o Sr. José Pedruzzi Secretário de Agricultura e Meio
Ambiente e o Sr. Haroldo Carneiro, Secretário de Desenvolvimento e Turismo de
Quissamã, a pedido da Preserve- Soluções Ambientais, cujo interesse é de se
conseguir contatos com empresários e investidores na região e captar novos
clientes.
Pauta item nº 04 – Apresentação de relatório referente a avaliação desempenho dos
empreendedores: A Gerente Adriana apresentou os resultados das avaliações dos pré–
incubados, sendo foram feitas algumas recomendações para alguns deles. Ficando definido
que os empreendimentos que não conseguiram finalizar o Plano de Negócios, terão
excepcionalmente 03 (três) meses para concluir o Plano de Negócios.
Pauta item nº 05 – Outros Assuntos:
5.1 Evento REINC : O Prof. Ronaldo e a Gerente Adriana, participou da XII REINC
(REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO) no dia dia 30/11/2010. A TEC
CAMPOS apresentou sobre a experiência de Acompanhamento, Orientação e Avaliação.
5.2 O Prof. Ronaldo Paranhos indagou ao Prof. Hélio Gomes sobre a palestra junto ao
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, apoio PETROBRÁS, sobre Educação e Trabalho Desafios
para a Juventude, realizado no dia 26/11/10 ministrado pelo IFFluminense e o Sr. André
Carvalho representando a TEC CAMPOS. O Prof. Hélio Gomes apresentou o relatório feito
pelo o Sr. André Carvalho, onde ele comenta que foi recebido pelo técnico e professores
responsáveis pelo projeto e que foi discutido sobre a configuração atual do mundo do
trabalho e os novos caminhos da economia, inclusive enfatizando o perfil do profissional
bem sucedido do futuro, a saber ser empreendedor, ousado, determinado e de espírito
inovador. Foi feita a apresentação da TEC CAMPOS, e de sua proposta, as modalidades de
suporte oferecidos pela incubadora, seus Programas de Pré-Incubação, Programa de
Incubação e Programa de Empresas Associada. De acordo com o relatório, a palestra
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conseguiu atingir os objetivos propostos.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17 hs, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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