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ATA DA LXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 27 de abril de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da Diretoria de Projetos

ATIVIDADE

Responsável

colocada em discussão a ata da reunião
anterior, ficou definido que a aprovação da Ata para a próxima reunião.

Prazo

Pauta item nº 01. Foi

Pauta item nº 02 - Apresentação de Proposta e Projetos de Empreendimentos –
CODEMCA/PMCG: O Prof. Paranhos explicou ao Conselho que foi procurado pelo
Sr. Jivago Faria representante da CODEMCA/PMCG (Companhia de Desenvolvimento
do Município de Campos) que gostaria de apresentar um projeto e diante disso
o convidou para participar da reunião do Conselho e gostaria que ele
participasse de outras também, pois institucionalmente, a Prefeitura de
Campos dos Goytacazes é parceira da TEC CAMPOS, e ver com bons olhos essa
essa aproximação. A seguir, solicitou o Sr. Jivago para explicar qual seria
esse projeto e em que a TEC CAMPOS poderia ajudar. O Sr. Jivago explicou que
vai acontecer a 1ª Semana do Empreendedor que ocorrerá nos dias 27 a
29/07/2011, e terá 2 (duas) tendas atendendo as pessoas nas ruas. A Tenda
Empreendedora terá o objetivo de mostrar a população o espírito de
empreendedorismo, acha importante ter o espaço de empreendedorismo. O Prof.
Paranhos pediu a palavra e sugeriu que a TEC CAMPOS empreste alguns de seus
livros da mini biblioteca para a tenda, onde tem vários títulos sobre
empreendedorismo, incubação, gestão, marketing, etc, o que foi aceito
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prontamente pelo Sr. Jivago. Foi colocado em discussão para votação.
Aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, o Sr. Jivago comentou que a
ideia da Semana do Empreendedor é selecionar projetos com ideias inovadoras
para o mercado de base tradicional da economia ou de base tecnológica,
voltados para o desenvolvimento regional. O público alvo são alunos de
graduação e pós-graduação de instituições de ensino do município de Campos
dos Goytacazes/RJ. As propostas serão analisadas por um Comitê Técnico que
em primeiro momento serão pré-selecionadas 30 propostas que serão
encaminhadas para uma segunda etapa e será encaminhada a uma Produtora onde
farão uma filmagem de 01 (um) minuto de cada projeto, nessa etapa a entidade
avaliadora (FIRJAN, ACIC, CDL, e SEBRAE) que avaliarão os projetos. As cinco
melhores propostas selecionadas por cada entidade serão os vencedores e
ganharão um IPAD, o apoio que a CODEMCA está precisando da TEC CAMPOS, é que
fique responsável para com a ficha de inscrição, formulário, e
selecionar/classificar as idéias. O Prof. Paranhos submeteu a proposta para
votação. Foi aprovado por unanimidade. O Prof. Paranhos pediu a palavra e
propôs que esses pré-selecionados serem selecionados para a próxima turma de
pré-incubação da TEC CAMPOS, visando à elaboração do Plano de Negócios.
Pauta item nº 04- Apresentação de relatório referente à avaliação de Préincubados: Ficou definida para pauta da 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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