ATA DA LXIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 11 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, foi aprovado por unanimidade.

-

-

Pauta item nº 02 – Apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Incubados: A Sra.
Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, informou que atendendo ao Procedimento nº 004/2010
apresentava os relatórios de desempenho dos projetos Incubados na TEC CAMPOS,
referente à ª avaliação, contendo a análise crítica de dados, as notas submetidas e o Plano
de Ação para cada empreendedor, diante das necessidades identificadas. É a 5ª avaliação da
ABRASDI, a intenção é que até no 2º semestre de 2011, tenha a inauguração e comece a
comercializar. O Prof. Paranhos sugeriu que o prazo para Ação em relação a ter um
vendedor seja até setembro/2011 e que seja mantida a nota da avaliação anterior. Foi
colocado em votação. Foi aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, a Sra. Adriana,
apresentou o resultado do questionário da PECGEM, percebeu que a diretoria continua com
problemas de relacionamento entre os sócios e falta de entrosamento entre eles, sem
definição de função e tempo para ser dedicar à empresa, o maior problema continua sendo a
falta de um Gestor. O Prof. Paranhos pediu a palavra e salientou que PECGEM precisa com
urgência resolver seus problemas internos, solicitando a Sra. Adriana, enviar uma carta/email para a direção da PECGEM, comunicando que a empresa deverá até o dia 31 de agosto
de 2011, resolver os problemas da sociedade , com a entrada de um empreendedor como
sócio. Foi submetido a votação. Aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, a Sra.
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Adriana

Adriana deu continuação nos relatórios, comentando da incubada URURAU que teve uma
queda nas vendas, precisando com urgência de um estagiário na área de administração,
publicidade e jornalismo, assim como um plano de marketing. O Prof. Paranhos pediu a
palavra e comentou que ser for necessário, a URURAU deve verificar o seu plano de
negócios e se necessário, fazer as devidas alterações. Sugestão que haja uma alteração na
nota para 1,5, pois houve uma queda no rendimento do empreendimento. Foi colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Ficou para próxima reunião a continuação de relatório
de desempenhos dos outros incubados.

Pauta item nº 03 – Outros Assuntos:
3.1 O Sr. Norberto Martins Vieira apresentou ao Conselho Diretor, a Sra. Vanuza
da Silva Pereira Ney (Chefe do Departamento de Economia da UFFUniversidade Federal Fluminense) e o Sr. Bruno do Val de Oliveira (Aluno e
Presidente da Empresa Júnior da UFF). O Prof. Paranhos pediu a palavra,
salientando que o sucesso da incubadora se dá , devido as parcerias que existe
entre as entidades. Comentou também, que apesar da UFF de Niterói ter uma
agência de incubadora, a TEC CAMPOS é mais próxima da UFF DE Campos dos
Goytacazes/RJ onde terá uma aproximação maior. A Sra. Suzana palavra e
comentou que a UFF tem interesse sim em se filiar a TEC CAMPOS.
3.2 - O Prof. Paranhos comentou que devido ao problema de energia elétrica na TEC
CAMPOS, propõe que a incubadora não cobre os R$ 100,00 adicionais que as
incubadas pagam para ocupar o espaço maior, que são 4 (Rayl. G8, Preserve
Soluções Ambientais e Simply Control ). Foi colocado em votação. Foi aprovado
por unanimidade.
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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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