n
ATA DA LXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de fevereiro de 2011, 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, ficou definido que a aprovação da Ata para a próxima reunião.

-

-

-

-

Carlos
Adriana

-

Pauta item nº 02 – Edital Permanente TEC CAMPOS – 2011- O Prof. Paranhos sugeriu
que neste momento, o Edital Permanente/2011, seja divulgado a partir de junho ou
julho/2011, devido os projetos selecionados no mês de dezembro para participar do
Programa de Pré-Incubação ter sido em número (08) insuficiente para formação de turma. A
idéia é que com o lançamento de novo Edital possam captar mais projetos e formar uma
turma de no mínimo 15 alunos. Sendo assim, acredita que os novos empreendedores devem
aguardar para assinar os seus contratos. O assunto deverá ser discutido, posteriormente,
em outra oportunidade, caso haja alguma alteração do quadro.
Pauta item nº 03 – Calendário dos Cursos / Capacitação – 1º semestre 2011- O Sr.
Gilberto Soares, representante do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, informou que devido as mudanças internas que estão ocorrendo no
SEBRAE, e por falta de verba, os cursos (Saber Empreender, IPGN, e PRÓPRIO) que seriam
realizados a partir de fevereiro e oferecidos aos novos Pré-Incubados, teriam que ser
adiados, sem data prevista para começar. Em relação aos Incubados, o Sr. Gilberto propôs
uma parceria com a TEC CAMPOS, e comentou que havendo uma possibilidade, o SEBRAE
poderá abrir algumas vagas dos cursos que são oferecidos à comunidade para os Incubados
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da TEC CAMPOS. O Sr. Carlos ficou de repassar a relação do cursos para a Gerente
Adriana.

Pauta item nº 05- Outros Assuntos: O Sr. Carlos Reis do SEBRAE, informou a Gerente
Adriana que a consultoria de Marketing, com o consultor Carlos Melo, poderá ser agendada
para os Incubados que estiverem interessados, a partir de fevereiro.

Adriana

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 15h30m, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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