ATA DA LXX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 25 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 – Edital FAPERJ, TCT-06/11- Programa “Treinamento e Capacitação
Técnica” 2011: O Prof. Paranhos comentou que a TEC CAMPOS tem como pleitear a bolsa
de forma de treinamento e que o perfil do cargo de Túlio, é que melhor se adequada como
estratégia de Plano de Trabalho, ou Túlio aproveita a bolsa, ou contrata outra pessoa, e
prazo para para submeter o projeto é até o dia 16/06/2011. Túlio vai montar o projeto e o
Prof. Paranhos, vai ajudá-lo na revisão.
Pauta item nº 03 – Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador 2011 (ANPROTEC): O
Prof. Paranhos comentou que a TEC CAMPOS, atributos para se enquadrar na categoria
Incubadora de empresas orientadas para o desenvolvimento local e setorial (DLS) , e que
tem dois pontos que é suficiente para se destacar das demais incubadoras e concorrer o
prêmio: 1º tem CNPJ próprio – 2º é independentemente financeiramente e tem as parcerias
como forma de organização, e seria um grande trunfo, conquistar esse prêmio. Ainda com a
palavra, Prof. Paranhos solicitou que, o Prof. Hélio Gomes e o Sr. André Uébe
(representantes do IFFluminense), analisassem o questionário para ver se há possibilidade
da TEC CAMPOS se inscrever, o prazo para essa análise na próxima reunião.
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Túlio

Pauta item nº 04 – Inscrição Edital Permanente/2011: A Sra. Adriana, Gerente da TEC
CAMPOS, comentou que tem 5 (cinco) projetos inscritos no edital permanente 2011 e mais 7
(sete) que foram selecionados em dezembro/2010 e que ainda não assinaram o contrato. O
Prof. Paranhos pediu a palavra e sugeriu que as inscrições poderão ser feitas até o dia
01/06/2011 e será selecionada as 12 melhores notas e a assinatura do contrato entrará em
vigor a partir de 01/07/2011. Foi colocado em votação. Foi aprovado por unanimidade.

-

Pauta item nº 05: Continuação da apresentação do Relatório de Acompanhamento dos
Incubados: Ficou para próxima reunião a continuação de relatório de desempenhos dos
outros incubados.
Pauta item nº 06 – Outros Assuntos:
6.1 – O Prof. Hélio Gomes pediu a palavra e comunicou que, a partir de janeiro de 2011,
sairá da Pró-Reitoria do IFFluminense, independentemente de quem ganhar a eleição para
Reitor.
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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