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ATA DA LXVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 31 de março de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE
Pauta item nº 01 - Aprovação das Atas anteriores – Foi colocado em discussão as atas das reuniões
anteriores, porém como ninguém havia analisado, foi sugerido que a aprovação da ata ficasse para a
próxima reunião.
Pauta item nº 02 – Edital Permanente TEC CAMPOS – 2011 – O Prof. Paranhos solicitou a Adriana
Gerente da TEC CAMPOS, que apresentasse ao Conselho Diretor a Minuta do Edital Permanente para o
período de maio de 2011 a maio de 2012. Após o Prof. Paranhos colocou em discussão para votação,
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou a Adriana para tomar as providências
necessárias para a devida publicação e divulgação do Edital, assim como da organização do
processo de seletivo.
Pauta item nº 03 - Inadimplência dos Empreendimentos Associados: Adriana Gerente da TEC
CAMPOS informou ao Conselho Diretor a questão de alguns incubados estarem com mensalidades
atrasada há alguns meses, como é o caso da PECGEN, que está devendo desde setembro de 2010,
cuja dívida está no valor de R$ 2.800,00. O Prof. Paranhos fez a proposta de perdoar a metade da
dívida, mais que o restante fosse feito o pagamento a vista e que a partir de abril, passar a pagar normal.
A proposta foi colocada em votação. Foi aprovada por unanimidade. Adriana, Gerente da TEC
CAMPOS retomou a palavra, e comentou da dívida do RAYL, que estão devendo desde agosto de 2011
o valor de R$ 1.200,00 Neste caso, comentou que o grupo está desempregado, no entanto tiveram a
possibilidade de elaborar o site da TEC CAMPOS, em permuta do valor das mensalidades, mas a
negociação não foi adiante e a dívida acabou acumulando. O Prof. Paranhos pediu a palavra e propôs
que o empreendimento RAYL faça o layout e implantação do site da TEC CAMPOS, no valor de R$
1.500,00, com isso, é feita uma permuta até o mês de abril, e a partir de maio começa pagando as
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mensalidades normalmente. Prof. Paranhos colocou em discussão a proposta, tendo sido aprovada por
unanimidade. Retomando a palavra, Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, comentou a respeito da dívida
do empreendimento URURAU, que estão devendo desde setembro de 2010 e sua dívida está no valor
de R$ 880,00. Prof. Paranhos propôs que fosse proposto uma permuta com a empresa URURAU, tendo
como alternativa de pagamento da dívida, a divulgação da TEC CAMPOS no site do URURAU, e a partir
de abril o pagamento das mensalidades deveria ser normalmente. Foi colocado em votação. Foi
aprovado por unanimidade. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, pediu a palavra, e comentou que a
SQUAD também está devendo alguns meses, a princípio ficou acertado da divida do ano passado fosse
paga em serviços para a TEC CAMPOS e que em fevereiro em diante fosse paga às mensalidades
normalmente, só que no momento isso não está sendo feito. O Prof. Paranhos retomou a palavra, e falou
que para que o acordo seja mantido, a SQUAD precisa acertar o ano de 2011, para que a dívida não
fique acumulando mais uma vez, e daqui um mês mais ou menos, retomar o assunto das inadimplências.
Pauta item nº 04 –Contratação da Estagiária- O Prof. Paranhos pediu a palavra, e explicou para o
Prof. Hélio Gomes, representante do IFFluminense, pois não estava presente na última reunião e não
acompanhou o andamento do processo da possibilidade de contratar uma pessoa no mês de fevereiro,
conforme o planejamento do ano passado. A candidata Cláudia já trabalhou na Patente da UENF, a
condição de contratá-la como estagiária pela TEC CAMPOS agosto ou setembro de 2011, seria no valor
correspondente a duas ou três diárias, ainda com a palavra, o Prof. Paranhos falou que a Cláudia foi
entrevistada por ele, a Gerente Adriana e por André Uébe, separadamente, tendo tido uma boa
aceitação pelos três, pois possui uma boa desenvoltura quanto ao seu conhecimento técnico. O Prof.
Hélio Gomes se prontificou em conversar com a candidata.
Pauta item nº 05 - Outros Assuntos:
5.1- O Prof. Paranhos comentou ao Sr. Fabio Fagundes da Secretaria de Desenvolvimento, que gostaria
de uma participação mais efetiva por parte da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, do que
está somente participando das reuniões e perguntou como que a Prefeitura poderia contribuir a TEC
CAMPOS. O Sr. Fabio Fagundes se comprometeu a trazer sugestões para próxima reunião.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16:30 hs, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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