ATA DA LXXIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 11de agosto de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior – Foi colocado em discussão a ata anterior.
Foi aprovado por unanimidade.

-

Pauta item nº 02 - Prêmio ANPROTEC – O Prof. Paranhos comentou que foi prorrogado
para o dia 19/08/2011, o prazo para a inscrição para o Prêmio Nacional de
Empreendedorismo Inovador 2011. O questionário já foi preenchido por ele e a Gerente
Adriana e, diante de um prazo maior para o envio, gostaria de poder contar com a
colaboração dos demais membros para complementar o questionário no que for preciso, pois
todas as alternativas para ser preenchidas foram feitas, juntamente com a Sra. Adriana,
Gerente da TEC CAMPOS. O Sr. Diego Santana, representante do IFFluminense se
ofereceu para contribuir no questionário. O Sr. André Uébe disse que já havia enviado
anteriormente suas sugestões e levou uma cópia para mostrar ao Sr. Hélio Gomes.
Pauta item nº 03 – Chamada MCT/SETEC/CNPQ nº 09/2011 – Apoio a Incubadoras de
Empresas – A Sra. Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, comentou que leu o edital e a
princípio, não vê onde a TEC CAMPOS poderia participar desse edital, pedindo a palavra, o
Prof. Paranhos sugeriu que fosse analisado se a incubadora tem condições de participar
desse edital e fosse decidido na próxima reunião.
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Pauta Item nº 04 – Outros Assuntos
4.1- O Sr. José Manoel Siqueira, representante da FENORTE/TECNORTE, perguntou de que
forma a FENORTE/ TECNORTE poderá apoiar a TEC CAMPOS. Pedindo a palavra, o Prof.
Paranhos comentou que apesar da TEC CAMPOS está contando com mais colaboradores, ainda
tem déficit de funcionários, a FENORTE poderia conseguir cargo comissionado, dessa forma,
seria uma despesa a menos para a TEC CAMPOS. Ainda, poderia pagar uma
anuidade/semestralidade, como é feito com a UENF e IFF, como instituição parceira. Retomando
a palavra, o Sr. José Manoel comentou que irá estudar de que forma poderia ser feita para
formalizar essa parceria, ou quem sabe ter bolsa com trabalho continuado. Pedindo a palavra, o
Prof. Paranhos comentou que poderia ser feito um edital descentralizando os recursos das bolsas
e ter um Programa de Bolsa com trabalho continuado, com linha de inovação, bolsa de IT,
Desenvolvimento Tecnológico.
4.2 – O Prof. Paranhos comentou que foi convidado pelo Sr. Luiz Mário Concebida, para
participar de uma reunião junto ao Conselho da FIRJAN, para falar da incubadora. Disse que
apresentou os resultados recentes. Informou a evolução da visão da TEC CAMPOS, que nasceu
como sendo de base tecnológica, incorporou a base tradicional e hoje tem a visão de ser uma
incubadora voltada para o desenvolvimento local. Falou também de como o SEBRAE e
FUNDECAM indicam muita gente para procurar a incubadora. Propôs ao Conselho da FIRJAN
que ajudassem a TEC CAMPOS a preparar um Banco de Idéias, para poder oferecer aos
empreendedores, pois os empresários sabem qual é a carência da cidade. O Conselho da FIRJAN
sugeriu que a TEC CAMPOS fizesse um questionário para ser lançado a todos os sócios da
FIRJAN e um portfólio das empresas filiadas na TEC CAMPOS. O Prof. Paranhos comentou que
esse questionário poderia ser também divulgado para o SEBRAE e a Associação Comercial,
sugeriu que Sr. Túlio trabalhasse no questionário e que formatasse o Procedimento Diretivo
Banco de Ideias. Quanto ao portfólio solicitou a Gerente Adriana que providenciasse o
quanto antes. Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
4.3 – O Prof. Paranhos comentou que o Programa SEBRAETEC – Serviço em Inovação e
Tecnologia, patrocina 90% (noventa) e que o empresário paga os outros 10% (dez) referentes às
consultorias. No entanto, a Sra. Adriana e o Sr. Túlio mencionaram a morosidade na
operacionalização do processo, ocasionando dificuldades em atender às empresas. Sendo assim,
comentou ter sugerido ao SEBRAE o credenciamento do Sr. Túlio para atender às demandas das
empresas em parceria com o SEBRAE.
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4.4 – A Sra. Adriana comentou a que TEC CAMPOS realizou um Curso Linux de três dias, com
duração de 9h para os empreendedores filiados na incubadora. Disse ainda ter recebido e-mail do
Sr. Leonardo do SEBRAE/ Rio, ressuscitando o Projeto contemplado pelo Edital SEBRAE em
2009. No e-mail, solicitou que fosse encaminhado documentos da incubadora. Desta forma fica
na expectativa de liberação do recurso aprovado de R$ 40 mil, voltado para capacitação de
empresas.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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