ATA DA LXXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 06 de outubro de 2011, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

– Foi colocado em
discussão a ata da reunião anterior, ficou decidido que será
aprovada na próxima reunião.

Responsável

Prazo

-

-

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior

Pauta item nº 02 – Capacitação para Elaboração de Plano de Negócios – A Sra.
Adriana, Gerente da TEC CAMPOS, comentou que a TEC CAMPOS utliza o programa
do SEBRAE para fazer o Curso Próprio com os Pré-Incubados e que o SEBRAE está
com dificuldade em para pagar o consultor para ministrar os cursos, paralelo a isso, percebe-se
que não está havendo uma evolução em relação aos empreendimentos que terminaram o Plano
de Negócios, saindo do Programa de Pré-Incubação e indo para o Programa de Incubação, de
forma que o curso próprio, que é uma preparação para se fazer o Plano de Negócios, precisa se
padronizados, com metodologia mais específica. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos comentou
que a pessoa ideal para dar o Curso Próprio, seria que a Sra. Ângela Chididi, que foi a
consultora que deu no curso Iniciando um Pequeno Grande Negócio, para os Pré-Incubados e
tem um perfil diferenciado dos demais consultores. A proposta, seria que a Sra. Ângela e o Sr.
Túlio Baita, fariam uma equipe multiplicadora, a idéia é de fazer o curso em módulos, durante
4 meses. Ainda com a palavra, o Pro. Paranhos comentou que o problema de se contratar a Sra.
Ângela, é com o recurso da FAPERJ que vai pagar a consultoria , e devido o valor cobrado
pela consultora, que seria de R$ 15.000,00, e a TEC CAMPOS vai ficar muito tempo sem ter
verba, a outra solução, seria fazer uma proposta para a consultora do SEBRAE, a Sra. Ana
Paula, para fazer o curso, com um preço mais em conta, como por exemplo, propor que cada
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consultoria saia a R$ 200,00, por cada empreendimento (são 30 empreendimentos no total),
que ficaria no valor de R$ 6.000,00. O Prof. Paranhos colocou em votação, se a TEC
CAMPOS deveria contratar a Sra. Ângela Chididi, para dar o Curso Plano de Negócios por R$
15.000,00, ou tentar negociar com a Sra. Ana Paula, para fazer o curso por R$ 6.000,00.
Aprovado por unanimidade em fazer a proposta a Sra. Ana Paula, para fazer a
consultoria por R$ 6.000,00.
Pauta item nº 03 – Apresentação do Controle Contábil Mensal da TEC CAMPOS –
A Sra. Simone Cabral, Assistente Administrativo da TEC CAMPOS, apresentou o
balancete mensal do mês de agosto de 2011. Pedindo a palavra, o Prof.
Paranhos comentou que o balancete estava muito confuso, pois deveria se
apresentado de uma forma de a pessoa olhasse, e entendesse como foram as
entradas, saídas e qual é o saldo final, sem precisar de outra pessoa está
explicando. O Sr. André Uébe, representante do IFFluminense, deu
uma
sugestão para se fazer uma planilha mais simples, de forma a melhorar a
apresentação do balancete.

Pauta item nº 03 – Aprovação de Procedimentos Diretivos – O Sr. Túlio Baita,
apresentou os procedimentos:
 PD 010 – Critérios de Graduação da TEC CAMPOS
 PD 011 – Banco de Ideias da TEC CAMPOS.
Pauta item nº 04- Outros Assuntos –
4.1 – O Prof. Paranhos, comentou que dos 7(sete) empreendimentos incubados
na TEC CAMPOS, que participaram do ADT1 (Auxílio FAPERJ de até R$ 50.000,00), 5
(cinco) ganharam o auxílio, que foram:
 Reproleite – Programa de Pré-Incubação.
 A Parte de Cima – Programa de Incubação.
 Raylm – Programa de Incubação.
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 Fricamp – Programa de Empresas Associadas.
 Transeletron – Programa de Empresas Associadas.
4.2 - O Prof. Paranhos que o CERNE (Centro de Referência para Apoio a
Novos Empreendimentos), foi pago com a verba da FAPERJ, onde Adriana e o
Túlio vão participar do Workshop de Nivelamento e Curos de Implantação
CERNE 1, que ocorrerá nos dias 07,08 e 09 de novembro. Pedindo a palavra,
o Sr. Diego Santanna, representante do IFFluminense, comentou que vai
participar como consultor. Retomando a palavra, o Prof. Paranhos comentou
que estará afastado da TEC CAMPOS nas próximas 3 semanas, retornando no
dia 31/10/2011.

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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