ATA DA C REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 21 de março de 2013, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
Pautaitem
item
– Apresentação
de Balancetes
de janeiro a maio/2012: O Prof. Paranhos
Pauta
nº nº
01 –02Aprovação
da ata anterior
(21/02/13):
apresentou
o
Balancete
de
janeiro
a
maio
de
2012,
conforme
segue aabaixo:
O Prof. Paranhos deu as boas vindas aos membros presente, sendo
primeira reunião executiva do ano.
BALANCETE
MENSAL
Após, submeteu à aprovação do Conselho a ata da reunião realizada em 05/12/12, tendo sido aprovada
Janeiro
de 2012
por
unanimidade.
( + ) RECEITAS
Pauta item
nº 02 – Reativação do Programa “Difusão da Cultura Empreendedora”: O Prof.
MENSALIDADES
Paranhos
2.330,00 passou a palavra ao Tulio para expor sobre o assunto. Tulio informou que retomará o trabalho
realizado
no ano passado comUENF/IFF
o Senai, tendo já fechado um calendário, a princípio, ministrando
SEMESTRALIDADES
palestras,
com início no final de fevereiro e finalizando no meado de abril.De acordo com as demandas,
0,00
agendarão
os mini-cursos.DE
Disse
ainda ter feito contato com a ACIC, que agendou para a próxima terçaELABORAÇÃO
PROJETOS
feira
0,00 uma reunião com o Diretor de Comunicação; com o CVT – ETJBM, deverão aguardar uns dois
meses pois
encontram
em fase
de admissão de novas turmas. O Prof. Paranhos considerou muito bom
PROJETOS
PARA
TECCAMPOS
poder
contar
já
um
mês
e
meio
de programação definida, mas relevou a importância de se buscar mais
0,00
contatos.
Indagou se DE
deveriam
iniciar o Programa junto às Escolas Públicas. Solicitou colaboração da
INSCRIÇÃO
EMPREENDIMENTOS
Sra.
Sandra
junto
ao
IFF,
visando
levantar demandas junto a alunos de cursos técnicos e dos últimos
0,00
períodos.
Lembrou
tambémDO
emPERÍODO
retomar o contato com Jivago, junto ao Espaço do Empreendedor, com
TOTAL DE
RECEITAS
o2.330,00
objetivo de levar noções de negócios aos empreendedores individuais. Para isso, solicitou apoio do
Fábio/PMCG
para que pudesse conversar com Jivago. Em resumo,ficou definido outras alternativas
( - ) DESPESAS
para queDESPESAS
entrem nas DE
programações:
IFF (Sandra);
PMCG-Jivago (Fábio) e ACIC e CDL(Tulio).
PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
2.400,00
Pauta item nº 03 – Curso Elaboração de Plano de Negócios: O Prof. Paranhos indagou quanto a
DESPESAS
BANCÁRIAS
E FINANCEIRAS
programação
para dar
início ao Curso
de Plano de Negócios e passou a palavra ao Tulio, que por sua
262,80
vez infomou que oficialmente tinham formalizado 07 inscrições, sendo 05 pagantes e 02 casos com a
DESPESAS
DIVERSAS
solicitação
de insenção
do pagamento do curso, submentendo à apreciação deste Conselho. Um caso
228,97
trata-se da empresa junior do curso de Engenharia de Produção da UENF e o outro do Sr. Roberto com
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO
(2.891,77)
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
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a empresa Roda sob Roda. Disse ainda que desenvolveram um novo contrato de serviços, estabelecendo
um valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) por um período fixo de 05 (cinco) meses. Após este
período, caso o empreendedor naõ tenhoa conseguido finalizar o seu Plano de Negócio poderá custear
mais uma mensalidade com o direito de obter 02 consultorias. O curso dará início no dia 22/02/13, das
14 às 17h, na Tec Campos.O Prof. Paranhos, no que tange às solicitações de insenções de pagamento,
esclareceu que quanto à empresa junior a proposta é estimular que esse tipo de empreendimento se
expande na região junto às demais insituições de ensino e considerando que nos cursos anteriores não
foi cobrado às emjpresas juniores participantes e recomendou que caso alguma outra instituição de
ensino tenha interesse poderá encaminhar também. No que tange à solicitação de Sr. Roberto da
empresa Roda sob Roda, solicitou à Gerente Adriana para expor. A Gerente Adriana disse que o
empreendedor está passando por uma dificuldade financeira no momento e por se tratar de uma empresa
de serviços com a proposta de transportar deficientes físicos. Inclusive já atuante, com um veículo
adaptado, visa ampliar esse serviço e necessita de um planejamento de gestão e de capital. Ainda com a
palavra, enfatizou a questão social que está empresa impactuará na sociedade e por considerar um ótima
oportunidade de negócio pleiteia a apreciação deste Conselho pela insenção da mensalidades para
participação do Curso de Plano de Negócios. Sendo assim, o Prof. Paranhos submeteu ao Conselho para
se manifestar, tendo sido aprovado.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Prof. Paranhos informou que o projeto Faperj da incubadora oficialmente se expira em março, no
entanto, considerando ainda contar com um saldo de R$ 30 mil e devido a não aprovação de um novo
projeto para este ano de 2013, recomenda-se pedir uma prorrogação do projeto por mais 06 meses, para
que possam realizar um planejamento para o gasto deste recurso restante. Sendo assim, solicitou a
Gerente Adriana para que, na próxima reunião, apresente uma planilha de gastos e dos recursos
disponíveis e que providencie a solicitação junto à Faperj da prorrogação de prazo por mais 06 meses.
4.2- A Gerente Adriana informou ter recebido correspondência da Comissão organizadora do 13º
EENGE , solicitando patrocínio da Tec Campos para realização do 14º EENGE – Encontro de
Engenharia de Produção da UENF. O evento acontecerá entre a segunda quinzena do mês de outubro e
primeira quinzena do mẽs de novembro, com data a ser definida. O Prof. Paranhos disse que a
incubadora não detém de recursos para patrocínios, mas tem interesse em participar da do evento, ficou
de conversar com a comissão organizadora para verificar a inclusão do da palestra do programa de
difusão da cultura empreendedora na progração ou um mini-curso como o que será apresentado no
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Confict, voltado ao Desenvolvimento de uma Personalidade Criativa. A Sra. Joice disse que elaboraram
um um mini-curso de 04 horas, “Como implantar um Celeiro de Ideias”, com o objetivo de motivar os
participantes para o desenvolvimento de características pessoais empreendedoras, através do
entendimento do processo empreendedor, da busca de oportunidades inovadoras e aplicação de técnicas
de geração de ideias em diferentes contextos.
4.3- A Gerente Adriana apresentou o convite da REINC para o curso de Planejamento e Gerenciamento
de Incubadoras, a ser realizado no período de 18 a 21 de março de 2013, em Maceió(AL). O Prof.
Paranhos acredita que no momento a incubadora já sabe do que precisa fazer, somente necessita de
pessoal para fazer, sendo assim, não recomenda a participação.
4.4 – A Gerente Adriana comentou que iniciou o trabalho de atualizar os procedimentos diretivos e
operacionais da incubadora, juntamente com a Assistente Tec. Financeira, Fabíola e um bolsista. A
proposta é fazer com que os procedimentos já sedimentados sejam cumpridos e para isso estão sendo
atualizados. Abordou uma dificuldade no processo prático do procedimento referente ao Controle de
Estoque. O Prof. Paranhos, diante de sua experiência, disse que primeiramente, deve-se considerar que
o processo prático não pode ser visto como um processo engessado, ou seja, tem que buscar agir com
flexibilidade. Retomando a palavra, a Gerente fez referência também sobre o Procedimento de Inclusão
do sistema operacional Linux na Tec Campos, no sentido de formalizar os Termos de Responsabilidade
junto aos empreendedores que utilizam computadores da incubadora.
4.5 - O Sr. Tulio informou que no dia 20/02/13, proferiu uma palestra na Tec Campos a 11
empreendedores interessados em elaborar projetos a submetidos a Faperj. A palestra teve como foco
principal esclarecer dúvidas sobre projeto a serem elaborados para o Edital 05/2013 - Programa Apoio à
Inovação Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro que poderá ser submetido até 21/03/2013 e ADT 1 Auxílio a Proejtos de Inovação Tecnológica que poderá ser submetido até 30-05/2013. Ambas as
oportunidades são excelentes fontes de captação de recursos de subvenção (fundo perdido) que
permitem o desenvolvimento de tecnologia/inovação.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

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

