ATA DA LXV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 23 de março de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pauta item nº 01 - Aprovação das Atas anteriores – Foi colocado em discussão as atas das reuniões
anteriores, foi aprovado por unanimidade.

-

-

Pauta item nº 02 – Edital Permanente TEC CAMPOS – 2011- A Gerente da TEC CAMPOS Adriana
comentou que os responsáveis pelos empreendimentos que foram selecionados no mês de
Dezembro/2010, estão procurando a TEC CAMPOS, para saber quando irão assinar o contrato de
participação no Programa de Pré-Incubação, assim como acrescentou ter já um novo cadastro de outras
pessoas interessadas em participar do novo Edital/2011. O Prof. Paranhos solicitou a Adriana, Gerente
da TEC CAMPOS para preparar o Edital a partir de maio e ter validade de 12 meses (1º de maio de 2011
e 30 de abril de 2012. Devendo o Edital ser acertado de homologar na reunião do Conselho no mês de
abril e publicar no jornal e deu a sugestão de fazer a seleção dos novos Pré-Incubados e convocar os
que foram convocados em dezembro/2010 e aproveita os pré-incubados que estão terminando o Plano
de Negócios Foi colocado em discussão para votação. Aprovado por unanimidade
Pauta item nº 03 – Prazo Final de Finalização de Plano de Negócios Pendentes: Adriana Gerente da
TEC CAMPOS, comentou que o prazo para os 3 (três) Pré-Incubados (A Parte de Cima, Cubbo
Marketing e Intellecto) que foram selecionados em novembro de 2009 e assinaram os contratos em
janeiro de 2010 e que deveriam ter fechado o Plano de Negócios em dezembro de 2010 e não
conseguiram, encerra no mês de março.

Pauta item nº 04 – Editais FAPERL- Inovação e Edital FAPERJ- Infra-estrutura: A Adriana, Gerente
da TEC CAMPOS comentou que têm praticamente 18 projetos a serem submetidos no Edital FAPERJ
de Apoio à Inovação Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro- 2011, Pré-Incubados, Incubados e
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Empresas Associadas. Disse também a respeito da incubada In Corpore, que está com o projeto
pronto, e o que está pendente é o espaço físico. O Prof. Paranhos pediu a palavra e comentou que o
tipo de negócio do empreendimento In Corpore, não é fácil de se conseguir ganhar o edital , pela
natureza do negócio, mas que deveria correr o risco, mesmo que o negócio não seja tão inovador,
comentou também, que o interessante desses dezoito projetos serem submetidos, é que tem a chance
de quatro ou cinco projetos de inovação ganharem e que as Empresas Associadas precisam fazer mais
projetos. O Sr. Túlio, Assistente de Projetos, pediu a palavra, e comentou a situação das Empresas
Associadas Dorel e Filtrex. Informou que o problema da Dorel é tratar de uma empresa Multinacional, e
os editais da FAPERJ e RHAE não oferecem apoio a este tipo de empresa. No entanto, há duas
possibilidades de trabalho: 1) Cooperativa que presta serviço para Dorel, 2) WS que é fornecedora e
parceira da Dorel. O Profº Paranhos comentou que o importante é ajudar a Dorel, e a dificuldade em
trabalhar com o WS, é que ela fica situada no Rio de Janeiro, ficando mais difícil em conseguir contatos
para conseguir informações para o Projeto. Sugeriu ao Túlio que entrasse em contato com a
Cooperativa, pois ela está situada em Campos dos Goytacazes, visando um meio de aproximação da
TEC CAMPOS com a Cooperativa, que tem uma organização mais de empresa do que social.
Retornando a palavra, o Sr. Túlio comentou que a idéia é de trabalhar tanto com WS, quanto com a
Cooperativa, via Dorel e que em relação às visitas que foram realizadas na Empresa Filtrex está tendo
dificuldades em conseguir contato com o proprietário da empresa, o Sr. Jomar, tendo percebido uma
falta de interesse em desenvolver projetos. O Profº Paranhos comentou que a postura da Filtrex
sempre foi essa e que Túlio deve insistir e incluí-la no Edital oferecido pelo CNPq- Programa RHAE,
pois a vantagem do Edital oferecido pelo CNPq – Programa RHAE, que utiliza um conjunto de
modalidades de bolsas de Fomento 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. Além disto, às ações passaram a ser realizadas por meio de editais regulares.
O CNPq 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), no programa RHAE apresenta mais uma
novidade: a Bolsa Fixação e Capacitação de Recursos Humanos – Fundos Setoriais (SET). Ainda com
a palavra. O Profº Paranhos enfatizou que o grande ganho do Edital RHAE inserir mão de obra
qualificada (mestres e doutores) para trabalhar com as Empresas Associadas.
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. Pauta item nº 05 - Outros Assuntos:
5.1- O Prof. Paranhos comentou que o Conselho deve decidir qual será a próxima atividade da
Incubadora, uma vez que o prazo para submeter os projetos da FAPERJ está acabando. Alertando sobre
a implantação do Sistema de Gestão – CERNE (Serviço de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos), informou que a partir de abril Adriana e Túlio, devem dar continuidade na elaboração
dos novos Procedimentos para a TEC CAMPOS, enfatizando a necessidade e importância da TEC
CAMPOS vir a ser credenciada pelo CERNE, que conta com 4 (quatro) níveis. Este credenciamento
representa um passo da TEC CAMPOS em direção à melhoria contínua, ampliando a capacidade da
Incubadora em gerar um empreendimento de sucesso e que certamente, os próximos Editais deverão
estar direcionados para esses níveis de acordo com o CERNE.
5.2- O Prof. Paranhos comentou que no Planejamento da TEC CAMPOS do ano passado, estava
previsto a contratação de 2 (duas) pessoas, uma no mês de fevereiro de 2011 e outra no mês de agosto
de 2011. O assistente de Projetos Túlio foi contratado no prazo previsto e tem outra candidata, Cláudia,
que já trabalhou com as Patentes da UENF e pediu um estágio na Incubadora. A mesma foi entrevistada
por ele e Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, separadamente, tendo sido identificado por ambos uma
boa impressão da candidata. O Prof. Paranhos sugeriu que se os membros do Conselho entrevistassem
também a candidata e o Sr. André Uébe, demonstrou interesse em entrevistá-la, só alertou a questão de
estágio, acredita que deve ser muito bem analisada, pois por lei, o estágio extracurricular tem que ter
ajuda de custo obrigatório, enquanto que o curricular, não. O Prof. Paranhos sugeriu que o contrato seja
feito via UENF, a TEC CAMPOS delibera o valor e paga o valor correspondente a uma ou duas diárias.
O contrato/estágio deve ser como experiência até agosto ou setembro de 2011.
5.3 O Sr. Fábio Fagundes, representante da Secretaria de Desenvolvimento, perguntou se não há
possibilidade da convocação da reunião do Conselho Diretor ser realizada com antecedência, pois
quando a convocação é realizada na mesma semana da reunião ele tem dificuldade em comparecer
devido a outros compromissos confirmados. O Sr. Luiz Mario, representante da FIRJAN, sugeriu que a
reunião do Conselho Diretor seja marcada às quintas-feiras e não às quartas-feiras, pois todas as
reuniões dele são, normalmente, agendadas para este dia da semana (quarta-feira). O Prof. Paranhos
submeteu a proposta para votação. Foi aprovado por unanimidade, que as reuniões do Conselho
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Diretor, sejam marcadas para às quintas-feiras.
5.4 O Sr. Fábio Fagundes, representante da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, apresentou ao
Prof. Paranhos, um ofício nº 172/11 DF informando que devido o contingenciamento do orçamento dos
órgãos municipais realizado pela Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, fica impossibilitando,
neste momento, de prover recursos à TEC CAMPOS, conforme previsto em dotação orçamentária.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 15:30 hs, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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