ATA DA LXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 05 de maio 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 das ata das
reuniões anteriores, ficou decidido que será aprovada na próxima reunião.

-

-

Pauta item nº 02 – Apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Pré-Incubados: A
Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, informou que atendendo ao Procedimento nº
004/2010 apresentava os relatórios de desempenho dos projetos Pré-Incubados na TEC
CAMPOS, referente à 2ª avaliação, contendo a análise crítica de dados, as notas submetidas
e o Plano de Ação para cada empreendedor, diante das necessidades identificadas. Após as
devidas apresentações, o Conselho Diretor manteve as notas que foram submetidas a cada
empreendimento. O relatório referente ao desempenho dos Incubados deverá ser
apresentado na próxima reunião.
Pauta item nº 03 – Outros Assuntos:
3.1O Sr. Hélio Gomes, representante do IFfluminense, convidou o Sr. Norberto Martins
Vieira representante da UFF (Universidade Federal Fluminense – Campos dos
Goytacazes/RJ), para conhecer a TEC CAMPOS e participar da reunião do Conselho. O
Prof. Paranhos pediu a palavra e explicou para o Sr. Norberto basicamente o que é a
incubadora, qual é o seu papel e como é o Programa de Pré-Incubação, Programa de
Incubação e Programa de Empresas Associadas, ainda com a palavra, o Prof. Paranhos fez
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Adriana

um convidou a UFF para se filiar na TEC CAMPOS, e que independentemente da filiação, a
pessoa física do Norberto será bem vinda em participar das reuniões do Conselho Diretor. O
SR. Norberto agradeceu o convite e falou que aceita em participar das reuniões e que em
relação a filiação da UFF NA TEC CAMPOS, vai levar ao conhecimento da mesma, e dará
uma retorno na próxima reunião.
3.2- O Prof. Paranhos solicitou a Sra. Simone, Assistente Administrativo da TEC CAMPOS,
que apresentasse o balancete desse mês. Com a palavra, a Sra. Simone apresentou o
balancete e explicou as origens das receita e despesas.Pedindo a palavra, o Sr. André Uébe
representante da Uffluminense sugeriu que fossem feitas algumas alterações e se prontificou
a encaminhar um modelo de planilha de controle de caixa. Com a palavra, o Prof. Paranhos
sugeriu na primeira reunião de cada mês, a Sra. Simone apresente a planilha com a premissa
de caixa, assim como o extrato bancário.

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