ATA DA CIV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 31 de julho de 2013, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
Pautaitem
itemnº nº
– Apresentação
de Balancetes
de janeiro a maio/2012: O Prof.
Pauta
01 02
– Aprovação
da ata anterior
(10/07/13):
Paranhos
apresentou
o
Balancete
de
janeiro
a
maio
de
2012,
segue abaixo:
O Prof. Paranhos submeteu à aprovação do Conselho a conforme
ata da reunião
realizada em
BALANCETE
MENSAL
10/07/13 tendo sido aprovada por unanimidade.
Janeiro de 2012
Pauta item nº 02 – Apresentação de propostas de temas para o Evento Científico
UENF/FENORTE/Tec Campos: O Prof. Paranhos comentou o interesse em realizar um
( + ) RECEITAS
evento da Tec Campos na Semana de Ciência e Tecnologia em Outubro deste ano. A
MENSALIDADES
proposta seria como no ano passado, enfatizando ter sido muito bom a divisão aplicada entre
2.330,00
Incubadora e Parque Tecnológico. No caso da Incubadora foram apresentados os casos de
SEMESTRALIDADES UENF/IFF
sucessos. O tema da Semana deste ano é Ciência, Saúde e Esportes. O prof. José Augusto
0,00
acredita que tem que acontecer e sugeriu um tema como apresentação de propostas do pólo
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
de inovação do IFF, com intenção de falar das parcerias e das estruturas dos Laboratórios. O
0,00
Prof. Paranhos acha que deve-se manter a apresentação dos casos de sucessos e citou
PROJETOS PARA TECCAMPOS
outras empresas incubadas para que possam apresentar este ano como: Ururau e Abrasdi.
0,00
Uma na categoria de economia tradicional e outra tecnológica. A Sra. Adriana sugeriu incluir
INSCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
a empresa Fértilis que representada a categoria dos MEI – Micro Empresário Individual. O
0,00
Sr. Mauricio pediu a palavra e ressalvou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento foi
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO
dividida em duas secretarias, uma voltada para o Turismo e a outra para Petróleo e Inovação
2.330,00
Tecnológica. A prioridade no momento é criar o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia
( - ) DESPESAS
e a Lei para fazer o Fundo próprio de subvenção para atender às pesquisas e oferecer
DESPESAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS..............................................
bolsas de pós-graduaçao. Este Conselho será formado por representantes dos Institutos
2.400,00
Acadêmicos publicos e privados, escolas municipais e outros. O Prof. Paranhos comentou
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
sobre o projeto da Tec Campos de oferecer Bolsas aos Incubados. O Sr. Mauricio disse que
262,80
já favia recebido todo o material via a Sra. Adriana e o Sr. Tulio, mas acredita que deverão
DESPESAS DIVERSAS
que regularizar, primeiramente o Fundecam Inovador, para colocar este projeto em prática. A
228,97
Adriana sugeriu utilizar o projeto com o Fundo deste novo Conselho de Ciência e tecnologia
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO
(2.891,77)
SALDO DO PERÍODO
(
Av. Alberto Lamego, nº 2000 – campus da UENF – Centro de Convenções
Parque Califórnia – Campos dos Goytacazes/RJ.
561,77)
Email: teccampos@uenf.br

Responsável

Prazo

-

-

e não necessariamente deve ser aplicado somente ao Fundecam Inovador. O Sr. Mauricio se
prontificou em verificar as possibilidades de atendimento. Após as discussões definiu-se que
o evento da Tec Campos, intitulado de “Ações de Desenvolvimento Regional”, deverá ser
realizado em um dia ou parte do dia, junto ao evento de Ciencia e Tecnologia na UENF, a
ser realizado no período de 21 a 27/10/13 e terá dois momentos, sendo:
1º Momento:
a) Incubadora: com apresentação dos casos de sucessos das empresas incubadas: Ururau,
Fértilis e Abrasdi. Apresentaçaõ de 10 minutos, acrescido de 05 minutos para perguntas.
b) Fechamento com o tema: o Papel da Incubadora como Desenvolvimento Regional.
2º Momento: Mesa Redonda
Com as apresentações de 10 minutos cada:
a) Polo de Inovação do IFF;
b) Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – PMCG
c) Representantes de Macaé para tratar sobre o Parque Tecnológico
d)Agência de Inovação da UENF
Pauta item nº 03 –
Prêmio Anprotec: O Sr. Tulio informou que a Tec Campos está
concorrendo novamente este ano do Prêmio Anprotec, porém com outro foco voltado para o
empreendedorismo. O projeto foi sobre o trabalho que vem desenvolvendo na Incubadora de
Difusão da Cultura Empreendedora.
Pauta item nº 04 - Aprovação de artes (cartaz Edital Permanente e folder Tec Campos):
Foram apresentados pela Sra. Adriana as novas propostas de arte e texto, após as
alterações recomendadas anteriormente, do cartaz para divulgação do Edital Permanente da
Tec Campos, versão 2013 e do novo folder institucional da incubadora. Após as discussões,
definiu-se alterar o texto do histórico do folder, retirando o terceiro parágrafo e incluir os
Valores da Tec Campos, a saber: Empreendedorismo, Inovação, Parceria, Integração, Ética
e Sustentabilidade. No texto da Missão, foi sugerido alterar a palavra “atráves” para “por
meio de”.
Pauta item 05 – Outros Assuntos:
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5.1- O Sr. Tulio informou que fechou a 3ª Turma de Plano de Negócios com data de início
prevista para 09/08/2013. A 1ª turma já foi encerrada e a 2ª Turma, do IFF, está em
andamento com previsão de fechamento para dezembro/13. Após, apresentou algumas
alterações no Contrato de Prestação de Serviços.
5.2- A Sra. Adriana externou sua preocupação quanto a necessidade de ter um profissional
para alimentar os sistemas da Receita Federal e demais órgãos, devido a necessidade da
Tec Campos poder contar com as Certidões Negativas atualizadas. O Prof. Paranhos
lembrou que o Itoken foi retirado para facilitar este serviço, no entanto, não poderão contar
com o Contador da Fenorte e nem da Fundenor. Sendo assim, sugeriu que a gerente
Adriana entre em contato com Rodrigo da UFF para verificar se ela mesma tem condições de
prestar estas informações on line.
5.3- A Sra. Adriana apresentou carta da Sra. Celia Schereiber, representante de uma
empresa incubada, solicitando o afastamento temporário da Tec Campos e anistia da divida
contraida por falta de pagamento das mensalidades no total de R$ 1.600,00 (hum mil e
seiscentos reais), devido a problemas pessoais o que vem ocasionando o mal
desenvolvimento da empresa. Ainda com a palavra, comentou que além da inadimplência, a
empresa possui equipamentos em sistema de comodato com a UENF, oriundos de projetos
faperj. Após as discussões, o Conselho Diretor decidiu por:
a) Conceder um prazo de 03 (três) meses de desligamento da Incubadora, sem cobrança de
taxas de mensalidades afins, a contar desta data.
b) Não acatar a solicitação de anistia da dívida contraída referente a taxas de mensalidades
dos meses de março, abril, maio, junho e junho, perfazendo um total de R$ 1.600,00 (hum mil
e seiscentos reais). No entanto a Tec Campos se coloca à disposição para negociar o
parcelamento desta dívida.
c) Quanto a manutenção do contrato de comodato celebrado entre a C.T. Schereiber ME e a
UENF, referente a 06 (seis) equipamentos exige-se que a empresa esteja incubada na Tec
Campos, caso contrário, terá que devolver os equipamentos para a Universidade.
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d) A Empresa Incubada deverá, ao final do prazo concedido de 03 (três) meses, se
manifestar perante a Incubadora quanto a continuação na Incubadora, para que as medidas
necessárias sejam tomadas.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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