ATA DA CXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 27 de novembro de 2014, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
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Pauta item nº 05 – Outros assuntos:
5.1- O Prof. Paranhos comentou que o Sr. Jober, funcionário da Fenorte, que prestava
serviços a Tec Campos, retornou à sua instituição de origem, sendo assim, indagou ao Sr.
Amaro, Presidente da Fenorte, a possibilidade de liberar outro funcionário para suprir as
necessidades da Incubadora. O Sr. Amaro se prontificou em verificar se há outro funcionário
interessado em trabalhar na Tec Campos. Na oportunidade, o Prof. Paranhos, comentou
da possibilidade de contratação da empresa individual do Sr. Gladston Corrêa, que
atualmente vem prestando serviços no Hospital Veterinário da UENF, porém tem muito
interesse em vir atuar no ambiente da Incubadora. Após a apresentação de seu
Curriculo Vitae, ficou acordado, a contratação do mesmo, a partir de janeiro/15,
percebendo o valor de R$ 1.500,00 mensal pelos serviços a serem prestados.
5.2 – A Gerente Adriana apresentou uma proposta de capacitação e confraternização no fim
do ano junto às empresas filiadas na Tec Campos. A ideia seria realizar um Encontro Anual
de Empreendedores com atividades para o dia todo. Na parte da manhã sugeriu que as
empresas incubadas apresentassem seus modelos de negócios, via modelo Canvas. Com
um tempo limitado de 10 minutos para cada empresa. Após, ofereceriam um brunch (lanche
reforçado/almoço) e iniciariam a parte da tarde com a apresentação de uma palestra. Sugeriu
o nome de Augusto Dutra que já havia demonstrado interesse em se apresentar na
Incubadora. Em seguida, convidariam um empresário de sucesso da região para que
pudesse expor sua experiência como empresário. Depois realizariam uma cerimônia de
graduação de uma empresa incubada e encerrariam com um coquetel. Em discussão, foi
sugerido a indicação do empresário José Ricardo Jr do Grupo J. Ricardo por se tratar de um
jovem empresário que vem se destacando na região. Certamente terá uma vasta experiência
para repassar aos incubados. Quanto ao custeio das despesas, decidiu-se utilizar recurso do
projeto Sebrae/Cerne que consta com uma rubrica de “Qualificação” para atender a esta
demanda. Quanto à data, decidiu-se que será realizada no dia 17/12/2015,na Tec Campos.

Adriana

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

