ATA DA CXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de outubro de 2014, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE
Pautaitem
itemnºnº
– Apresentação
Balancetes
de janeiroe aaprovada
maio/2012:
Prof.
Pauta
01 02
– Aprovação
de atade
anterior:
Foi apresentada
a ataOdatada
Paranhos
apresentou o Balancete de janeiro a maio de 2012, conforme segue abaixo:
de
11/09/2014.
BALANCETE
MENSAL
Pauta item nº
02 – Organização do evento da Semana Nacional de Ciência e
Janeiro
de
2012
Tecnologia: Foi discutido sobre o evento que será realizado no dia 16 out./14,. O evento
será denominado de III Workshop: Iniciativas e Ações Locais para o Desenvolvimento Regional
(Sustentável.
+ ) RECEITAS
Apresentação e Discussão da Proposta do Parque Tecnológico do Norte Fluminense. O
MENSALIDADES
evento será realizado no Anfiteatro 4 de Centro de Convenções da UENF.Foi enfatizado que a
2.330,00
intenção é ter uma “plateia qualificada”, incluindo os representantes máximos de nossas instituições.
SEMESTRALIDADES UENF/IFF
Deverá
0,00 cada Instituição participante, assumir,que individualmente, convidará pessoas “formadoras
de opinião”
da cidade eDE
dasPROJETOS
pessoas importantes da instituição. A Prefeitura se comprometeu a
ELABORAÇÃO
convidar
pessoalmente
vários
secretários. Tb convidar (pela FIRJAN e ACIC) algumas empresas
0,00
importantes
da região.
PROJETOS
PARA TECCAMPOS
Sobre a dinâmica do evento:
0,00
DEpessoas
EMPREENDIMENTOS
- HaveráINSCRIÇÃO
sofás para até 08
sentarem.
0,00
-TOTAL
Reitor daDE
UENF
abre o evento
chama o mediador.
RECEITAS
DOe PERÍODO
2.330,00
- O Mediador será o Prof. José Augusto (IFF) que explicará a dinâmica do evento e chama o Prof. Ronaldo
(Paranhos.
- ) DESPESAS
DESPESAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS..............................................
- Prof. Paranhos apresenta em 20-30 min. a importância dos PT e a proposta que consta no nosso Plano de
2.400,00
Trabalho.
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS
- A seguir, o Mediador chama até 10 representantes das instituições para sentarem no sofá.
262,80
DESPESAS
DIVERSAS
-Cada um
destes representantes
falará até 3 min cada sobre sua opinião do projeto do PTNF e como sua
228,97
instituição se apresenta e pode colaborar com a proposta.
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO
(2.891,77)
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
CONTROLE DE SALDOS

Responsável

Prazo

-

-

-

- O Mediador passa a palavra para a plateia tb se manifestar.
- Encerra-se o evento, por volta das 16:00h.
Sobre a divulgação do evento:
- A Sra. Adriana (TEC-CAMPOS) apresentou o folder digital para divulgação por e-mail e o banner com a mesma
imagem que ficará na porta do evento. Aprovado.
- O Sr. Marco Antonio (FENORTE) confirmou a produção do vídeo de cerca de 5min que seria usado na
apresentação do Prof. Paranhos.
- Cada um dos integrantes da comissão deverá ser responsável pela divulgação do evento em suas instituições e
em malas diretas que tenham acesso, buscando sempre a plateia qualificada.
Foi discutido a definição de uma data prevista para assinatura do convênio nos dias 12/13 de novembro/2014,
devendo ser confirmada com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Campos.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária ad
hoc, lavrei a presente ata.

