ATA DA LXXIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 27 de julho 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 a ata anterior.
Foi aprovado por unanimidade.

-

-

 Pauta item nº 02 – Graduação de Empresas (SQUAD COMUNICAÇÃO
INTEGRADA E INVISION GEOFÍSICA LTDA) – A Sra. Adriana. Gerente da TEC
CAMPOS, informou ao Conselho Diretor que, com base no PD 004/2010 Procedimento de Avaliação e Desempenho dos Empreendimentos, pode constatar que
duas empresas já se encontram em fase de graduação. Disse ainda que buscou
contatos com outras Incubadoras da Rede para saber quais os critérios adotados para
graduar as empresas e verificou que não existe nenhum critério definido. Sendo
assim, a Sra. Adriana apresentou uma exposição de motivos da empresa Invision
Geofísica LTDA, a saber:
 Empresa especializada na prestação de serviços de processamento, análise e
interpretação de dados geofísicos e desenvolvimento de estudos de exploração,
caracterização e monitoramento de reservatórios de hidrocarbonetos.
 É fruto da maturidade alcançada pelo grupo líder de Interferência de Reservatório –
GIR, formado por pesquisadores do LENEP/UENF e de alunos formados por este
grupo que se tornou empreendedores desta empresa.
 Conhecimento adquirido após 08 anos realizando projetos de pesquisa em
colaboração com a PETROBRÁS.
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 O leque de serviços prestados pela empresa é centrado em produtos e tecnologia
próprios, atualmente consistindo da inversão de AVO convencional e multi
competente, além de outros serviços convencionais de processamento de dados
marinhos ou terrestres.
 Ingressaram em maio/2007, mas oficialmente em junho de 2008, no Programa de
Pré-Incubação - como resultados desenvolveram o Plano de Negócios e EVTE.
 Ingressaram em março /2009 no Programa de Incubação, como resultados:
 Se formalizaram pessoa jurídica em julho/2009, sociedade empresária de forma
limitada, com sede em Rio das Ostras/RJ, formada com 03 sócios: Igor Lopes
Santana Braga; Fernando Sérgio de Moraes e Sérgio Adriano Moura Oliveira.
 CNPJ: 09.291.648.0001/39
 Foram contemplados em vários projetos de fomento: FAPERJ (R$ 90.000,00); PRIME
– Programa Primeira Empresa/Finep (R$ 120.000,00); Projeto CNPq/Rhae (R$
430.000,00)
 Numero total de empregos gerados: 10
 Faturamento total no ano anterior: R$ 1.200.000,00
 Estimativa de faturamento total para este ano: R$ 1.800.000,00
 Valor total recolhido de impostos: média R$ 240.000,00
 Investimentos totais nos últimos 12 meses:R$ 600,000,00
 Percentual de Fatura investido em P&D no último ano fiscal: 20%
 Principal produto, processo ou serviço: Análise e Processamento de dados sismicos
 Caráter inovador do produto, processo ou serviço: Desenvolvimento de softwares
único no mercado.
 Relação com a Universidade e/ou instituição de pesquisa: Desenvolvimento de novas
tecnologias e aprimoramento das já existentes, acesso a mercado, formação de mão
de obra qualificada.
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Após, o Prof. Paranhos sugeriu que a empresa Invision Geofísica Ltda fosse graduada, pois
acredita que a empresa atingiu um estágio de maturação suficiente para se graduar, de
acordo com o resumo que a Sra. Adriana expôs para o Conselho Diretor. Foi colocado em
votação. Aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, a Sra. Adriana apresentou a
exposição de motivos da segunda empresa Squad Comunicação Integrada, a saber:
 Empresa de serviços de comunicação visual em geral, desde criação de marcas a
publicidade em mídias em geral.
 Motivados pela experiência acadêmica o empreendimento foi formado em fase de
conclusão do curso de Design Gráfico – IFFluminense, já com trabalhos profissionais
realizados de importante relevância para um portfólio empresarial.
 A empresa iniciou com a denominação: Progetto Design, tendo fundido com a
empresa Engenho formando a SQUAD COMUNICAÇÃO INTEGRADA. Com a fusão
da empresa buscaram melhorias no atendimento(equipe mais forte) e melhor
entrosamento com o cliente na elaboração dos projetos, maior agilidade e
cumprimento de prazos.
 Ingressaram em maio/2007, mas oficialmente em abril de 2008, no Programa de PréIncubação - como resultados desenvolveram o Plano de Negócios e EVTE.
 Ingressaram em março /2009 no Programa de Incubação, como resultados:
 Se formalizaram pessoa jurídica em julho/2011, sociedade empresária de forma
limitada, com sede em Campos dos Goytacazes, formada com 04 sócios: Alan Rene;
Claudia Marcia Alves Ferreira, Joelma Alves e José Ronaldo Araújo.
 CNPJ: 111.932 67/0001-69
 Participarem do projeto FAPERJ;FIRJAN, tendo sido aprovados na primeira fase,
mas em decorrência de regularização de documentação da empresa não foram
selecionados na segunda fase.
 Numero total de empregos gerados: 07
 Faturamento total no ano anterior: R$ 80.000,00
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Estimativa de faturamento total para este ano: R$ 150.000,00
Investimentos totais nos últimos 12 meses:R$ 10.000,00
Principal produto, processo ou serviço: Serviços de comunicação visual em geral.
Caráter inovador do produto, processo ou serviço: gestão de branding de marca
Relação com a Universidade e/ou instituição de pesquisa: Melhoramento de
processos e procedimentos tecnológicos e formação de mão de obra qualificada.
 Principais parcerias: com as empresas incubadas na TEC CAMPOS.






O Prof. Paranhos pediu a palavra e comentou que a Squad Comunicação Integrada é uma
empresa mais tradicional e tem condições de andar por conta própria. Sendo assim,
submeteu à apreciação do Conselho para que a empresa seja graduada, pois acredita que a
empresa atingiu um estágio de maturação suficiente para tal, de acordo com o resumo
apresentado. Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra, o
Prof. Paranhos solicitou que fosse desenvolvida uma placa ou um selo de certificado, de
modo que uma ficasse com a empresa graduada e outra na TEC CAMPOS. Foi sugerido,
inclusive, solicitar à SQUAD o desenvolvimento da arte. Solicitou ainda que fosse já
desenvolvido e definido um procedimento contendo critérios para graduação de empresas.
Pauta item nº 03 – Aprovação de Procedimentos Diretivos e OperacionaisA Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, apresentou os Procedimentos:
 PD 008/2011- Controle Financeiro e Orçamentário da TEC CAMPOS;
 PO 008/2011 - Normas de Utilização do Espaço Físico da TEC CAMPOS;
 PO 009/2011 - Valores das Taxas Cobradas pela TEC CAMPOS.
Pedindo a palavra, o Sr. André Uébe representante do IFFluminense, fez algumas
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observações de adequação de nomenclaturas da área contábil e financeira. Sugeriu
também a inclusão de DRE – Demonstração do Resultado do Exercício. Pedindo a
palavra, o Prof. Paranhos comentou que este Procedimento é muito importante para
a incubadora, pois formaliza todo o processo contábil/financeiro e orçamentário da
incubadora, como também passar a dar uma visão de negócio. Colocado em votação.
Aprovado por unanimidade, com as devidas observações apresentadas pelo Sr.
André Uébe.
P O Sr. André Uébe fez um encaminhamento de sugestões para dar início ao
desenvolvimento do Procedimento de Graduação de Empresas

Pauta Item nº 04 – Homologação de Resultados de Seleção de Projetos para Pré-IncubaçãoA Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, apresentou o resultado da seleção de projeto para o
Programa de Pré-Incubaçao. Trata-se de um Projeto sobre Consultoria na área de Alimentos, a
saber:
No período de vinte a trinta do mês de junho do ano de dois mil e onze, o Comitê Técnico
reuniu-se na sala de reuniões da TEC CAMPOS, para seleção do projeto QUALLIS –
CONSULTORIA EM SAÚDE E ALIMENTOS, inscrito no EDITAL PERMANENTE 2011, visando
participação no Programa de Pré- Incubação. A Banca foi composta pelo Prof. Dr. Manoel
Antônio Molina Palma, representante da UENF; Prof. MSc. Paulo Clébio Nascimento,
representante do SEBRAE, e o Consultor Especialista em Gestão Empresarial Prof. Sileno
Martinho. Foi adotado como critério de classificação do projeto a obtenção de uma média geral
das notas dos avaliadores com valor maior ou igual a três.
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PROJETOS PROGRAMA DE PRE-INCUBAÇÃO

BASE

MEDIA

01- Projeto: QUALLIS – CONSULTORIA EM SAÚDE
E ALIMENTOS
Representante: Mariane Pinto Fernandes Távora

TRAD

4,04

Em seguida, o Prof. Paranhos submeteu ao Conselho para aprovação. Aprovado por
unanimidade.
Pauta Item 05 – Outros assuntos:
5.1- Inscrição do Prêmio ANPROTEC: O Prof. Paranhos indagou ao Sr. André Uébe e a
Gerente Adriana quanto ao andamento no processo de responder o Questionário para participar
do Prêmio ANPROTEC, categorias Melhor Incubadora de Desenvolvimento Local – DLS, no
sentido de apreciarem se a TEC CAMPOS estaria preparada para participar. O Sr. André Uébe
informou que encontra-se bastante atarefado no fechamento de seu Doutorado e que havia
solicitado à Adriana para escrever e ir lhe repassando para análise e sugestões. Com a palavra a
Gerente Adriana que informou ter respondido bastante itens do questionário, porém estava com
algumas dúvidas em algumas perguntas e precisava de um apoio de uma pessoa para ler todo o
questionário e formalizarem melhor as estratégias das respostas. No entanto, acreditando muito
no potencial diferenciador da TEC CAMPOS e com isso, aposta na ideia de concorrer ao Prêmio.
O Sr. Luiz Mário também disse concordar, mesmo que não seja aprovado, o importante é
participar. O Prof. Paranhos submeteu à apreciação do Conselho a proposta de participar
do Prêmio, tendo sido aprovado por unanimidade. Após, o Prof. Paranhos solicitou ao Sr.
André Uébe maior envolvimento no processo, juntamente com a Gerente, pois o prazo de
envio é 05/07.
5.2- A Gerente Adriana comentou que a empresa Invision, recém-graduada, comentou que
gostaria muito de poder manter um tipo de parceria com a TEC CAMPOS, mesmo após a
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graduação. O Prof. Paranhos sugeriu ao Conselho para uma posterior discussão, começarem a
pensar sobre desenvolver atividades que a TEC CAMPOS poderá vir a oferecer às empresas
graduadas, talvez possam criar um novo Programa de Pós-Graduação.
5.3- O Sr. Túlio – Assistente de Projetos da TEC CAMPOS, comentou que atendendo a proposta
de capacitar as empresas juniores da região, visando elaboração de Plano de Negócios em curto
prazo em relação ao Programa de Pré-Incubação, realizou uma reunião com os representantes de
04 empresas juniores das instituições acadêmicas da região: UENF (01), UFF (01), ISECENSA
(01) e Estácio de Sá (01). Sendo que não compareceram uma empresa júnior da UENF na área de
AgroNegócios e a do IFF, mas que tentaria novamente contatos para repassar as informações. O
curso ficou definido que será realizado em 08(oito)módulos, aos sábados, a partir de 20/08/11 até
08/10/11, das 09 às 12h, na TEC CAMPOS.
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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