ATA DA LXIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 23 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 decidido que será aprovada na próxima reunião.

-

-

Pauta item nº 02 – Novos Contratos de Incubação: A Sra Adriana, Gerente da TEC
CAMPOS, comentou que o Sr. Nyder Barbosa, representante do empreendimento Produção
de Mudas, informou que tem muito interesse em se manter filiado na incubadora, porém
ainda encontra-se na dependência da liberação da Biofábrica para o desenvolvimento de seu
projeto. Sua preocupação é assinar um contrato de incubação e não poder atuar. O Prof.
Paranhos esclareceu a situação da Biofábrica perante o governo e a UENF e sugeriu que a
TEC CAMPOS desse um prazo de 06 meses ao empreendedor para assinar o contrato de
Incubação. Período em que poderia ser definido a situação da Biofábrica, caso contrário,
deve-se retornar ao Conselho para apreciação. O Prof. Paranhos, solicitou a Gerente para
informar ao empreendedor sobre a decisão do Conselho.
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Pauta item nº 03 – Entrevista com o candidato para o cargo de Assistente de Projetos: O
Profº. Paranhos solicitou que Conselho entrevistasse o candidato Túlio Baita dos Reis para
o cargo de Assistente de Projetos, pois o mesmo já havia sido entrevistado por ele e a
Gerente Adriana, em separado, tendo constatado uma boa impressão do mesmo. O prof.
Paranhos comentou que a proposta é que o candidato dê assistência às empresas
Associadas, na elaboração de projetos em busca de recursos de fomento e identificação de
melhorias nos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. A proposta é de que o seu
salário seja oriundo das mensalidades que as empresas Associadas pagam a TEC CAMPOS,
no valor de R$ 1.500,00, na modalidade de empreendedor individual, para que possa emitir
nota fiscal à incubadora. Após, o Prof. Paranhos e a gerente Adriana se retiraram da sala e o
Sr. André Uébe, representante do IFFluminense e Sr. Paulo Gustavo Barbosa de Abreu
,representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, analisaram e entrevistaram o
candidato. Em seguida, o Prof. Paranhos e a Gerente Adriana retornaram aos seus postos e
o Prof. Paranhos submeteu a aprovação do Conselho a contratação, na modalidade de
empreendedor individual, do candidato Túlio Baita Reis, na função de assistente de
projetos, junto às empresas associadas filiadas a TEC CAMPOS. Aprovado por
unanimidade. O Prof. Paranhos solicitou a Gerente para tomar as providências e orientações
devidas para a regularização do processo de contratação.
Pauta item nº 04 – Editais – Inovação Tecnológica (FAPERJ) e Rhae (CNPQ): O Prof.
Paranhos comentou que a principal dificuldade das empresas Associadas é encontrar mão –
de - obra qualificada com mestrado e doutorado. Sendo assim, identificou um Edital
oferecido pelo CNPq. Trata-se de um Programa RHAE que utiliza um conjunto de
modalidades de bolsas de Fomento Tecnológico, especialmente criado para agregar pessoal
altamente qualificado em atividades de P&D nas empresas, além de formar e capacitar
recursos humanos que atuem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento
tecnológico. Esse Programa RHAE passou a ser denominado Programa de Capacitação de
Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico, e a gestão ficou a cargo do CNPq.
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-

Além disto, as ações passaram a ser realizadas por meio de editais regulares. O CNPq e o
MCT iniciaram uma ação com o objetivo de fomentar projetos que estimulem a inserção de
pesquisadores (mestres e doutores) nas micro, pequenas e médias empresas. Como forma de
aumentar o estímulo ao pesquisador (mestre e doutor), o Programa RHAE apresenta mais uma
novidade: a Bolsa Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET).
Sendo assim, informou que duas empresas associadas da TEC CAMPOS participaram da 1ª
rodada do Edital Rhae (FRICAMP e TRANSELETRO), mas que o importante e incentivar as
demais empresas associadas a participarem também deste processo. Sendo já o primeiro
dever de casa do novo assistente de projetos, recém contratado (Tulio). Ainda com a
palavra, o Prof. Paranhos informou também sobre a abertura do novo Edital da FAPERJ de
Apoio à Inovação Tecnológica no estado do Rio de Janeiro – 2011. O objetivo do Edital é
apoiar o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica no Estado do Rio de Janeiro
propostos pelas empresas brasileiras sediadas no Estado do Rio de Janeiro; empresários que
exerçam atividades como produtores rurais; sociedades cooperativas; inventores independentes
e empreendedores individuais. O importante é incentivar a grande maioria dos incubados e
associados a apresentarem propostas. A Gerente Adriana informou que já havia divulgado o
Edital aos incubados e associados, prestando os devidos esclarecimentos orientações na
elaboração do projeto. A idéia incial é de que 18 projetos de empresas e empreendimentos
filiados a TEC CAMPOS venha ser submetido à FAPERJ.
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Pauta item nº 05 – Outros Assuntos:
5.1 O Prof. Paranhos perguntou ao Sr. Paulo Gustavo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, o que a TEC CAMPOS precisa fazer para captar o recurso da Prefetura
Municipal de Campos dos Goytacazes, pois o Sr. Fabio Fagundes, da mesma Secretaria,
havia comentado em reunião do Conselho anterior, que no orçamento de 2011, está incluída
uma rubrica para Implantação da Incubadora de Empresas no valor de R$ 70.000,00. O Sr.
Paulo Gustavo, ficou de buscar informações e entrar em contato para dar uma resposta.

Simone
Paulo Gustavo

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