ATA DA LXX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de junho de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior – Ficou para a próxima reunião a aprovação
das atas anteriores.

-

-

Pauta item nº 02 – Continuação da Apresentação do Relatório de Acompanhamentos dos
Incubados: A Sra. Adriana , Gerente da TEC CAMPOS, informou que, dando
prosseguimento a apresentação dos relatórios de desempenhos dos Incubados. EXTRAIR
Sementes
de
Mudas,
houve
um
avanço
em
relação
a
primeira avaliação, tem intenção de comprar a outra parte dos sócios. Plano de Ação
elaboração de plano comercial e consultor de marketing. O Prof. Paranhos pediu a palavra e
comentou que a ação é estabelecer convênio com UENF, sugestão é de manter a nota. Foi
colocado em votação. Foi aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, a Sra. Adriana,
apresentou o resultado do questionário do empreendimento SIMPLY CONTROL que
apresentou um aproveitamento adequado para essa etapa, busca parcerias fortes com
empresas de modulados e precisa atualizar o plano de negócios. O Prof. Paranhos sugeriu
que fosse mantida a nota. Foi colocada em votação. Foi aprovado por unanimidade.
Retomando a palavra, a Sra. Adriana deu continuação nos relatórios, apresentou o relatório
do empreendimento RAYL, apresentou um bom desempenho, estão desenvolvimento um
sistema de condomínio, como transparência da administração. O Prof. Paranhos pediu a
palavra, sugerindo manter a nota. Foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade.
Retomando a palavra, a Sra. Adriana comentou que o empreendimento PRESERVER-

Av. Alberto Lamego, nº 2000 – campus da UENF – Centro de Convenções
Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ.
Email: teccampos@uenf.br

SOLUÇÕES AMBIENTAIS, apresentou um aproveitamento adequado para essa etapa, e que
o empreendimento acha que esse não é o momento para fazer um Plano de Marketing. O
Prof. Paranhos pediu a palavra, sugerindo que fosse mantida a nota. Foi colocada em
votação. Aprovada por unanimidade. Retomando a palavra, a Sra. Adriana apresentou o
relatório de desempenho do empreendimento MAIS BRASIL está com dificuldade e ter um
turismo diferenciado na cidade e que a empresa visitou o Sítio Bela vista e identificando um
novo seguimento de mercado. O Sr. Fábio Fagundes representante da Secretaria de
Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Campos,pediu a palavra e sugeriu fosse feito
um contato da empresa com o Secretário de Turismo. O Prof. Paranhos pediu a palavra, e
comentou que o empreendimento poderia ter a visão em ser uma agência receptiva de
turismo e que precisam de um gestor na equipe, sugeriu que a nota fosse alterada. Foi
colocada em votação. Aprovada por unanimidade. A Sra. Adriana retomou a palavra, e
apresentou o relatório de desempenho do empreendimento IN CORPORE, e que este está
preocupado com o número de academias que estão sendo abertas na cidade e está
estudando a possibilidade em abrir uma academia em Goytacazes, assim como deixar em
Stand By no projeto. O Prof. Paranhos pediu a palavra, sugerindo que mantida a nota. Foi
colocada em votação. Aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento na apresentação
dos relatórios de avaliação, a Sra. Adriana apresentou a avaliação do empreendimento G8
apresentou um aproveitamento adequado nesta etapa, e foi proposto um Plano de Ação
Comercial. O Prof. Paranhos pediu a palavra, e comentou que está faltando foco, públicoalvo específico, sugeriu manter a nota. Foi colocada em votação. Aprovada por
unanimidade.
Dando continuidade na apresentação das avaliações, a Sra. Adriana
apresentou o questionário do empreendimento FÁBRICA DE POLPAS DE FRUTAS, que
teve um aproveitamento adequado nesta etapa, está buscando novas linhas de investimento.
O Prof. Paranhos pediu a palavra, sugerindo que fosse mantida a nota. Foi colocada em
discussão. Aprovada por unanimidade. Finalizando a apresentação das avaliações dos
Incubados, a Sra. Adriana apresentou o questionário de avaliação do empreendimento
ARGOS,que está com dificuldade em comercializar seu produto, o Prof. Paranhos pediu a
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palavra e comentou que o empreendimento está perdendo o foco do negócio, sugerindo que
a nota fosse alterada, propôs também que fizesse Mapas de Campos dos Goytacazes, para
ser distribuídos para as instituições parceiras da TEC CAMPOS, permutar em 1 (uma) ou 2
(duas) mensalidades. Foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade.
Pauta item nº 03 – Outros Assuntos. O Sr. André Uébe, representante do IFFluminense,
comentou que analisou o questionário do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador
2011(ANPROTEC),e que a TEC CAMPOS tem como pleitar o prêmio, destacando o seu
diferencial é o CNPJ próprio, as parcerias, edital permanente, questionário de Relatório de
Avaliação de Desempenhos dos Empreendimentos , vale a pena destacar.

André Uébe
Adriana

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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