ATA DA CI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 27 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
abaixo:
O Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho a ata dasegue
reunião
realizada em 21/02/13, tendo sido
BALANCETE
MENSAL
aprovada por unanimidade.
Janeiro de 2012
Pauta item nº 02 – Apresentação de Balancete referente ao mês de Janeiro/13:
O
Paranhos submeteu à aprovação do Conselho o Balancete referente ao mês de Janeiro/2013,
( +Prof.
) RECEITAS
tendo sido
aprovado por unanimidade, a saber:
MENSALIDADES
2.330,00
BALANCETE MENSAL
SEMESTRALIDADES UENF/IFF
JANEIRO DE 2013
0,00
( + ) RECEITAS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
MENSALIDADES
2.300,00
0,00
ELABORAÇÃO
PLANO
NEGÓCIOS
0,00
PROJETOS
PARADE
TECCAMPOS
ELABORAÇÃO
PROJETOS
0,00
0,00
TOTAL
DE RECEITAS
DO PERÍODO
2.300,00
INSCRIÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS
(0,00
- ) DESPESAS
PRESTADORES
5.400,00
TOTAL
DE RECEITASDE
DOSERVIÇOS
PERÍODO
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
29,40
2.330,00
DIVERSAS
DE
PEQUENO
PORTE
152,11
( - ) DESPESAS
TOTAL
DE DESPESAS
ACUMULADAS
5.581,51
DESPESAS
DE PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
SALDO
DO
PERÍODO
DO
PERÍODO
(3.281,51)
2.400,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
262,80
DESPESAS DIVERSAS
228,97
CONTROLE DE SALDOS
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO
(2.891,77)
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
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Responsável

Prazo

-

-

JANEIRO 2013
EM R$
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS
SALDO EM CAIXA EM 01/01/2013
40,66
SALDO EM CAIXA EM 31/01/2013
62,52
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)
SALDO EM BANCO EM 01/01/2013
22.555,07
SALDO EM BANCO EM 31/01/2013
19.275,67
Pauta item nº 03 – Apresentação de planilha de gastos e recurso disponível – Projeto
Faperj/2010:
Foi apresentado planilha contendo os gastos e as propostas de gastos do recurso projeto faperj/2011,
cujo prazo de utilização se expira em novembro/2013. Após discussões ficou definido a aquisição de
alguns materiais prioritários neste primeiro momento, devendo a Administração apresentar orçamento.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- O Prof. Paranhos informou que estão fechando o projeto de implantação de uma Incubadora em
Macaé, com as Universidades assumindo este papel neste início de processo.Após convidarão os
parceiros como foi feito na Tec Campos. Agendaram uma outra reunião para o dia 05/04 entre o IFF,
UENF, UFRRJ, UFF e FEMASS para fecharem a minuta final do convênio e iniciarem os trabalhos
quanto ao perfil da Incubadora a ser implantada.
4.2- Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que a Tec Campos foi contemplada, no mérito,
com o projeto ADT 1 Faperj, no valor de R$ 37 mil e apresentarão os documentos exigentes nesta
segunda fase. O projeto anterior vence em setembro/13, porém tem até novembro/13 para prestação de
contas. Com este novo recurso dará mais tranquilidade em termo de gestão, ressalvou o Prof. Paranhos.
4.3- O Prof. Paranhos mencionou que as anuidades da UENF e IFF no ano passado foram liberadas no
final do ano (UENF) e no início do ano( IFF). Após, enfatizou sua preocupação informando que neste
semestre a UENF não conseguirá liberar recurso, somente no segundo semestre, sendo assim, ponderou
junto ao Prof. José Augusto a possibilidade do IFF liberar a parte que lhe cabe neste 1º semestre. O
Prof. José Augusto disse já ter encaminhado e acredita que podera liberar, mas irá reforçar o pedido no
setor específico da Instituição.
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4.4 – O Prof. Paranhos comentou que os mandatos dos Conselheiros eleitos para compor os Conselho da
Tec Campos expira em junho deste ano, sendo assim terão que iniciar a proposição das chapas.
4.5 – O Sr. Tulio comentou que estão fechando uma turma de 18 empreendedores do IFF referente aos
pólos de Quissamã, Cabo Frio e Macaé para elaboração de Plano de Negócios. O Prof. José Augusto
disse que estão estudando a possibilidade de utilizar recursos da Bolsa de Empreendedorismo para
suprir a s despesas. Acredita que será um estímulo para outros alunos e buscará divulgar na imprensa
interna do Instituto – como Incubadora do IFF.
4.6- O Prof. Paranhos comentou que a Fenorte está organizando um evento sobre Parque Tecnológico
para final de junho e que já solicitou a participação da Incubadora. Disse ainda que a Tec Campos
poderia realizar um evento, para este ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A princípio o
tema poderia ser captar, via Porto do Açu e Shulz, demandas e o que a Incubadora pode ajudar para a
formatação desses negócios. O Sr. Luiz Mário disse que a Firjan vem trabalhando nisso junto ao
Programa Gestão Integrada de Território e via evento “Tá na Pauta” que sempre é realizado dentro do
Porto, com a objetivo de ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos meses.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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