ATA DA CIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 28 de novembro de 2013, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE
Pautaitem
itemnºnº0102
Apresentação
de anteriores:
BalancetesForam
de janeiro
a maio/2012:
O Prof.
Pauta
– –Aprovação
de atas
apresentadas
e aprovadas
as
Paranhos
o Balancete
de janeiro a maio de 2012, conforme segue abaixo:
atas
datadaapresentou
de 03/10/2013
e 14/11/13.
BALANCETE
Pauta item nº MENSAL
02 – Definição para as contratações de novas prestadoras de serviços:
Janeiro de 2012
O Prof. Paranhos comentou que as duas profissionais selecionadas para prestarem serviços
na Tec Campos, Marta e Altina, iniciaram os trabalhos no início deste mês. Informou que as
( + ) RECEITAS
duas foram selecionadas para o recebimento de Bolsa Multiplicadora do Edital Universidade
MENSALIDADES
Aberta – UENF, devendo ser complementado via recursos do Cerne. A proposta é que a
2.330,00
Marta atue na função de multiplicadora do PDCE; ministrando, junto coma Joice, o serviço
SEMESTRALIDADES UENF/IFF
de Elaboração de Plano de Negócios, Elaboração de projetos de Fomento e assessorando
0,00
as emmpresas Associadas. A Altina deverá atuar diretamente com o Cerne, preparando a
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Tec Campos para se enquadrar ao Cerne nível 1. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos
0,00
relatouy que devido a alguns contratatempos, a bolsista multiplicadora Joice Pedro não mais
PROJETOS PARA TECCAMPOS
poderá contar com a Bolsa do Edital Universidade Aberta, devendo a Tec Campos custear o
0,00
valor de sua prestação de serviço que continuará a atuar como multiplicadora do PDCE,
INSCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
orientadora no serviço de Elaboração de Plano de Negócios e Elaboração de Projetos de
0,00
Fomento. Aprovado por unanimidade.
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO
Pauta
item nº 03 – Homologação de resultado do processo de seleção para o Programa
2.330,00
de
( - )Incubação:
DESPESAS
DESPESAS
PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
A Gerente
AdrianaDE
apresentou
Ata informando
que no dia 17/10/2013 o Comitê Técnico
2.400,00
avaliou e selecionou a empresa, Preserva Rio Soluções Ambientais, sob a
DESPESASde
BANCÁRIAS
E FINANCEIRAS
responsabilidade
Cristiano Peixoto
Maciel, inscrito no EDITAL PERMANENTE 2013,
262,80
visando participação no Programa de Incubação de Empresas. O Comitê composto pelo
DESPESAS
DIVERSAS
Prof. Dr.
Manuel Antônio
Molina Palma, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção
228,97
da UENF e o Prof. Dr. Mauro Macedo Campos, Professor do Programa de Pós-Graduação
TOTAL
DE- Laboratório
DESPESASde
DO
PERÍODO
da
UENF
Gestão
e Políticas Públicas, adotou como critério de classificação
(2.891,77)
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
CONTROLE DE SALDOS

Responsável

Prazo

-

-

-

-

Adriana

dos projetos a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com valor maior ou
igual a três, tendo a empresa obtido 4,16 como média geral. Aprovado por unanimidade,
devendo a gerente providenciar o contrato de participação e verificar se há interesse
em utilizar espaço físico.
Pauta item 04 – Desligamento de empresas incubadas:
A Gerente Adriana apresentou as manifestações de algumas empresas incubadas que
solicitaram desligamento da Incubadora por motivos diversos, a saber:
a) A nível de informação, na reunião deste Conselho anterior, no que se refere a empresa
FastFile, o Prof. Paranhos entendeu o processo de mudança e sugeriu que eles
busquem as aceleradoras de negócios, sem se desfiliar-se da Incubadora,
considerando a importância da empresa estar vinculada a uma Incubadora neste
processo. Acredita que isso será de grande valia e que não se preocupasse com o
pagamento das mensalidades neste momento, pois a Tec Campos dará uma prazo de
06 meses para que possa definir esta questão junto às aceleradoras, caso contrário,
retorna à Incubadora para analisarmos novos caminhos a seguir. Esclareceu,
inclusive, que deverá ser mantido as atividades que não venham a gerar despesas na
Tec Campos.
Adriana
b) Celia Schreiber: Foi dado um prazo de desligamento a esta empresa que se expira neste
mês de novembro/13, no entanto, a responsável se manifestou não ter interesse de continuar
Incubada devido ao fato de não poder custear as despesas de mensalidades por ainda não
estar produzindo e comercializando o seu produto por motivos de saúde. Solicita, no
entanto, que os equipamentos adquiridos via recurso faperj e patrimoniados pela UENF lhe
sejam transferidos definitivamente. O Prof. Paranhos disse que o assunto precisa ser
mehor esclarecido à responsável, sugerindo que seja agendado um contato com a
mesma para informar as regras da faperj/uenf.
c) L.M. Recursos Humanos: Pedindo sigilo, informar que devido a contração de uma dívida
de terceiros solicita o desligamento da incubadora até que possa suprir esta despesa.
d) Arca de Ideias: solicita o desligamento da incubadora por não atender às necessidades
da verdadeira atividade da empresa, ou seja, a proposta era atuar como Negócio em

Coworking, mas não obtiveram sucesso e atuam com apresentações artísticas.
Em seguida a gerente, para maiores detalhamentos, apresentou um relatório do
Consultor de Marketing com relaçao as empresas que solicitaram desligamento:
a) Fast File: os empresários vêm demonstrando bom desenvolvimento em termos de acesso
a mercados, Começaram a pesquisar o mercado por via de entrevistas em empresários e
potenciais usuários. Não apresentam definição de data de entrada no mercado.
b) Celia Schereiber: Não se interessou em participar das consultorias propostas.
c) L.M. Recursos Humanos: a empresária está em processo de definição de seus produtos
e de seu público-alvo. Até hoje não soube demonstrar capacidade de construir um
planejamento financeiro. Já vem aplicando alguns conceitos básicos de divulgaçao, porém
não tem definição de verba para o marketing.
d) Arca de Ideias: o empresário não apresenta perfil empresarial. Nota-se que adota várias
frentes de trabalho e não se dedica ao negócio. Foi orientado a pesquisar mercado para que
pudesse definir as formar de atuação no marketing, mas não deu retorno algum.
Pauta item nº 05 – Apresentação de Balancete de Outubro/2013: Foi apresentado o
Balancete de Outubro 2013, tendo sido aprovado po unanimidade, a saber:
BALANCETE MENSAL
OUTUBRO DE 2013
SALDO CONTÁBIL DO MÊS ANTERIOR
25.011,49
( + ) RECEITAS
MENSALIDADES
5.960,00
ELABORAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS
2.800,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
0,00
INSCRIÇÃO EDITAL TEC CAMPOS
120,00
RECEITA SEMESTRALIDADE
0,00
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO
8.880,00
( - ) DESPESAS
PRESTADORES DE SERVIÇOS
5.100,00
BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
25,00
DIVERSAS DE PEQUENO PORTE
150,00
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24/10/13

SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO-COMISSÕES
1.450,00
TOTAL DE DESPESAS ACUMULADAS
6.725,00
SALDO DO PERÍODO
2.155,00
SALDO CONTÁBIL DO ULTIMO MÊS
27.166,49
CONTROLE DE SALDOS
OUTUBRO 2013
EM R$
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS
SALDO EM CAIXA EM 30/09/2013
-6,14
SALDO EM CAIXA EM 31/10/2013
-47,28
BANCO BRADESCO (CONTA MOVIMENTO)
SALDO EM BANCO EM 30/09/2013
25.416,49
SALDO EM BANCO EM 31/10/2013
26.866,49
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Entidade: TEC CAMPOS
Mês/ano: Outubro de 2013
Banco: Bradesco
Agência: PAB UENF
Conta:

Descrição
A) Saldo contábil no último dia do mês
B) Receitas (entradas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (depósitos)

Valores

Data

Histórico

R$ 27.166,49
R$ 300,00

C) Despesas (saídas) lançadas na contabilidade, não lançadas pelo banco (cheques emitidos)

R$ -

D) Despesas (saídas) lançadas pelo banco, não lançadas na contabilidade

R$ -

E) Receitas (entradas) lançadas pelo banco, não lançadas na contabilidade

R$ -

08/11/2013 Depósito em dinheiro

F) SALDO DA CONTABILIDADE (RAZÃO) AJUSTADO ( A - B + C - D + E)
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

R$ 26.866,49

-

Pauta item nº 06 – Outros Assuntos
6.1- O Prof. Paranhos comentou sobre a decisão da Justiça do Trabalho referente ao
processoimpetrado pela MEI Fabíola Pires de Andrade que prestou serviços da Incubadora
no período de março de 2012 a junho de 2013. A justiça condenou a Tec Campos no valor
líquido de R$ 12.000,00 em 05 parcelas de R$ 2.400,00, sendo a primeira em 29/11/2013 e
as demais sempre no dia 29 ou primeiro dia útil subsequente, acrescido de 31% de
recolhimento previdenciário. Diante disso e preocupado com a situação, apresentou uma
planilha de previsão contendo as expectativas de recebimento e de pagamento por um
período de 07 meses a frente para que o Conselho possam analisar a realidade financeira da
Incubadora. Verificou-se que a Incubadora terá recurso suficiente para suprir a dívida, porém
disponibilizará do recurso de reserva e acredita que precisará de contar com outras
alternativas das instituições parceiras, assim como buscar aumentar o valor das anuidades e
novas contribuições. Enfatizou a importância das de se buscar cargos em comissão junto a
Fenorte e contribuição financeira na PMCG e pediu apoio do IFF e da Firjan para
conversarem com as demais instituições parceiras.
6.2- .Considerando o Relatório apresentado aos Diretores Administrativos e Financeiros e à
Presidência da Tec Campos, pela Gerente Adriana Crespo, narrando o fato ocorrido e
solicitando a restituição no valor de R$ 3.000,00, referente a um cheque da Tec Campos que
foi devolvido em novembro 2012 por situação irregular, o Prof. Paranhos, diante da nova
situação financeira da Incubadora sugeriu que a restituição seja efetuada em
dezembro/2013. Aprovado por unanimidade.
6.3- A Gerente Adriana apresentou a quadro de inadimplência da Tec Campos
referente às mensalidades das empresas incubadas e associadas, a saber:
a) Cubbo Design e Marketing: perfaz um valor de R$ 1.900,00referente a diferença do mês
de julho/13, mensalidade+espaço físico ref. a agosto/13 e mensalidades de setembro,
outubro e novembro/13. O Prof. Paranhos indagou o porque desta dívida, considerado se
tratar de um bolsista de empreendedorismo do IFF e a proposta desta bolsa é custear as
despesas na Incubadora. O Prof. José Augusto pediu uma cópia do levantamento
apresentado referente a este bolsista do IFF e se prontificou em manter contato com ele para
verificar os fatos.
b) Simply Control – perfaz um valor de R$ 400,00 referente a um mês de atraso
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(outubro/13). Mas que já se justificou e fará o depósito na próxima semana.
c) Planície – perfaz um valor de R$ 600,00 referente a um mê de atraso (outubro/13), que já
se justificou informando que acertará dois meses (outubro/novembro/13) na próxima semana.
6.4 - O Prof. Paranhos informou que recebeu convite da Sec. Municipal de Petróleo, Energias
Alternativas e Inovação Tecnológica para apresentar palestra de inovação no I Simpósio
Municipal de Sustentabilidade, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica em Áreas
Estratégicas para o Desenvolvimento Social e Urbano, a ser realizado nos dias 09 e 10 de
dezembro de 2013, assim como disponibilizará um stand com toda infraestrutra para a Tec
Campos participar do evento.
6.5 – Ainda com a palavra Prof. Paranhos que a Tec Campos foi convidada pela Faperj para
divulgar, ministrando palestras, nas regiões norte e noroeste fluminense o novo Edital
Tecnova. Além de custear o auxílio da Incubadora no processo de divulgação do edital, a
Faperj se propõe a fornecer publicidade por internet, jornal, rádio, um hotsite informativo,
material gráfico para apoiar a divulgação, como filipetas, cartazes e banners. O Edital terá o
foco em incentivar a participação de micro e pequenas empresas com faturamento anual
bruto de 3,6 milhões de reais. Serão aprovados 75 projetos em todo o Estado e os recursos
totais são de 25 milhoes de reais. Cada projeto poderá solicitar de 200-650 mil reais, mais
contrapartida ainda não definida pela faperj. Os temas deverá abranger petróle e
gás/energias alternativas/tecnologia da informação e comunicações/ saúde/ esporte/ turismo/
segurança pública/ tecnologias portadoras de futuro.
6.6- A gerente Adriana informou que dentro do processo de capacitação das empresas
filiadas na Incubadora, foi ministrado no dia 07/10/13, das 13 às 19h um WorkShop de
Marketing Digital – sob o tema “A base da comunicação digital: entenda o universo on line e
estruture a estratégia de sua empresa na internet”. A proposta foi fazer uma imersão no
universo digital e apresentar as diversas possibilidades e vantagens da internet como
plataforma de divulgaçao. Ao final os participantes tiveram o domínio sobre como iniciar uma
operaçao básica de marketing digital.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30min, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

