ATA DA IXª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC-CAMPOS.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, às nove horas da manhã, reuniu-se o
Conselho Diretor da Tec Campos, no Telecentro de Informação e Negócios, situado no segundo piso do
Vip’s Center Shopping, para a sua nona reunião. Estando presentes os membros do Conselho Diretor da
Tec Campos, Prof. Ronaldo Pinheiros da Rocha Paranhos – Presidente do Conselho Diretor, Sr. Luís
Eduardo Lima Simões – Representando a Prefeitura Municipal de Campos, o Sr. José Alves
representando a Drª. Vera Cardoso de Melo – Representante da TecNorte/Fenorte e os convidados, Sr.
Roosevelt Rosa Maia Vieira – Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, Ricardo Ferreira Garcia – Professor
da Universidade Federal Fluminense, Sr. Carlos Libânio Pinto de Oliveira – TecNorte e os bolsistas
Marcelo Gondim Maciel, Fabio Leda e Cyro Almeida Gondim, que secretariou a reunião. Pauta: 01Assuntos Gerais; 02- Verba de Custeio da Incubadora; 03- Aprovação do Contrato de Participação
do Sistema de Pré-Incubação e o Termo de Confiabilidade; 04- Próximas Reuniões. O Prof. Paranhos
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando o documento “Manual de
Procedimentos” e explicando sua importância na realização do Manual da Qualidade. O Prof. Paranhos e
o Sr. Luís Eduardo afirmaram sobre a importância da Incubadora Tecnológica de Campos ser considerada
como modelo em gerenciamento para as empresas, reforçando assim a importância do “Manual da
Qualidade”. Referente ao item 01 da pauta – Assuntos Gerais, O Prof. Ronaldo Paranhos definiu
também que os estagiários da Tec Campos deveriam trabalhar na semana seguinte na Universidade
Estadual Fluminense auxiliando o Sr. Roosevelt Maia no envio de cartas aos projetos selecionados,
aprendendo a elaborar ata de reuniões e estudando os arquivos enviados por e-mail referentes ao
“Manual de Procedimentos,” que serão, posteriormente, orientados por ele. Referente ao item 02 da pauta
– Verba de Custeio, Sr. Luís Eduardo Simões informou que está verificando na Secretaria de Fazenda
sobre a liberação mensal da verba de Custeio mas informou ao Conselho sobre a necessidade de
realização de um Plano de Trabalho para facilitar o acompanhamento do andamento da aplicação dos
recursos. O Sr. Roosevelt se responsabilizou em enviar para o Sr. Luís Eduardo a qualificação da
Fundenor para liberação da verba de custeio. Reportando-se ao item 03 da pauta – Aprovação do
Contrato de Participação do Sistema de Pré-Incubação e o Termo de Confiabilidade, o Sr. Carlos
Libânio apresentou o “Contrato de Participação do Sistema de Pré-Incubação” e perguntou se todos
estavam de acordo com este. O contrato foi aprovado por todos bem como o Termo de Confiabilidade,
comunicando aos estagiários que os contratos deveriam estar disponíveis no Telecentro para que os
candidatos selecionados pudessem levá-los para análise. Todos deveriam assinar o protocolo,
comprovando que receberam a documentação e as orientações com o prazo de assinatura do contrato. O
Sr. Carlos Libânio comunicou que o resultado dos projetos selecionados já foi divulgado nos sites da
UENF e do Cefet Campos. O Sr. Roosevelt sugeriu que os contratos deveriam ser impressos com o nome
dos representantes dos projetos e os números de seus documentos auxiliando, assim, na assinatura dos
contratos. O Sr. Libânio apresentou o Plano de Ação da Incubadora e as atividades que serão realizadas
pela Tec Campos. Sugeriu que os pré-Incubados participassem do Seminário e Feira de
Empreendedorismo organizado pela FIRJAN. Prof. Paranhos concordou e sugeriu a participação dos
bolsistas no evento. Prof. Ronaldo lembrou, também, a necessidade de se entrar em contato com
SEBRAE para planejamento de cursos oferecidos por esta instituição. Referentes ao item 04 da pautaPróximas Reuniões, ficou acordado entre os membros do Conselho uma reunião no dia trinta e um de
maio, de dois mil e sete, às dez horas da manhã no Telecentro, para homologação das inscrições,
cabendo aos bolsistas trazer relatórios das inscrições. Finalizando, o Prof. Ronaldo Paranhos convocou os
membros do Conselho para Reunião de Apresentação da Incubadora Tecnológica de Campos, no dia
primeiro de junho de dois mil e sete que começará às 9 horas da manhã, com um café da manhã e
posteriormente duas horas de reunião informando sobre Incubadoras, apresentando os membros da Tec
Campos, seus objetivos, instalações e serviços que serão oferecidos pela Incubadora Tecnológica de
Campos dos Goytacazes. A reunião foi encerrada às onze horas e, Eu, Roosevelt Rosa Maia Vieira,
Técnico de Apoio Acadêmico da UENF, lavrei a presente ata.

