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1. Introdução
Criada em 2008, a TEC CAMPOS é a primeira Incubadora de Empresas do Norte Fluminense. Nasceu da parceria da UENF e
IFFluminense com as primeiras instituições da região comprometidas com o desenvolvimento regional, como:
FUNDENOR, (colocar nomes por extenso)
FUNDAÇÃO PRÓ-IFF,
UFF,
FENORTE,
SEBRAE,
ACIC,
FIRJAN,
ISECENSA,
PMCG,
FAETEC,
UNESA,
UCAM
AIC.

É uma Incubadora de desenvolvimento regional, que abriga empreendimentos de base tecnológica e de base tradicional com
ênfase em inovação, visando torná-los mais competitivos. Atualmente, são representantes do Conselho Diretor da TEC CAMPOS
as seguintes Instituições:





Presidência e Diretoria Administrativa: IFF – Instituto Federal Fluminense



Diretoria Financeira: UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense
Diretoria de Tecnologia: ISECENSA – Institutos Superiores de Ensino do Censa
2. Nossos Programas
Programa de Incubação de Empresas:

O objetivo é apoiar propostas apresentadas por pessoas físicas, individualmente ou em grupo, ou por pessoa jurídica, visando se
adequar, temporariamente, no espaço físico da incubadora, usufruindo de uma série de serviços compartilhados e específicos.
Análise do Plano de Negócio com estudo da viabilidade técnica e econômica da empresa – EVTE, devendo os projetos estar
voltados para:
• O estímulo e criação de novos produtos, bens ou serviços, baseados em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras
ou que substituam tecnologias ainda utilizadas, mas cuja realização representa entraves para o mercado;
• Os setores de base tradicional e tecnológico da economia, que necessitam agregar valor aos seus produtos, processos ou
serviços por meio de um incremento a nível tecnológico empregado. Devem estar comprometidas com a absorção ou o
desenvolvimento de novas tecnologias;
• Atender a demanda de um mercado específico ou serem geradores de novos mercados;
• Análise técnica e empreendedora da equipe candidata para o desenvolvimento do projeto;
• O conteúdo tecnológico e inovador do projeto ou ideias a serem desenvolvidas;
• O potencial de impacto no desenvolvimento regional;

• Espaço físico e espaço coworking;
• Sala de reunião e treinamentos com recurso audiovisual e vídeo conferência;
• Serviço de recepção, copa e limpeza da área comum;
• Serviço de vigilância;
• Acesso à internet e telefone;
• Avaliação do desempenho;
• Elaboração de Planos de Ação;
• Participação em cursos, palestras, workshops de atividades empreendedoras e de inovação;
• Identificação de pesquisadores e especialistas que possam aprimorar os produtos e serviços da empresa;
• Divulgação do link, resumo de atividades e notícias da empresa no site da TEC CAMPOS.
• Oportunidade de participar de redes de contatos de negócios;
• Apoio na realização de convênios.
Atualmente, existem 11 (onze) empresas incubadas na TEC CAMPOS.
Programa Empresas Associadas:
O objetivo é apoiar propostas de empresas já constituídas e consolidadas no mercado, mas que estejam interessadas no
desenvolvimento de novos negócios baseados em inovação ou tecnologia.
• As empresas deverão estar voltadas para o estímulo e criação de novos produtos, bens ou serviços, baseados em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias inovadoras ou que substituam tecnologias ainda utilizadas, mas cuja realização representa
entraves para o mercado;
• As empresas deverão atender à demanda de um mercado específico ou serem geradores de novos mercados;
• Análise de adequação do perfil da equipe e proposta a ser desenvolvida;
• Conteúdo tecnológico e inovador a ser desenvolvido;

• Potencial de impacto no desenvolvimento regional.
As propostas apresentadas que atenderem aos critérios pré-estabelecidos serão consideradas selecionadas. Atualmente, existem
2 (duas) empresas associadas à TEC CAMPOS.
Programa da Difusão da Cultura Empreendedora:
A TEC CAMPOS – Incubadora de Empresas, promove o PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA, visando
proporcionar às pessoas uma visão empreendedora, por meio de capacitações que visam desenvolver o potencial das mesmas,
despertando a importância da formação do empreendedorismo na região.
O Programa oferece a Palestra: “Existe um Empreendedor em Você”, e posteriormente os minicursos, “Como implantar um
celeiro de ideias, “Como desenvolver um modelo de negócio?” e “Como transformar ideias em oportunidades? ”Aplica-se a toda
comunidade da região Norte e Noroeste Fluminense como empresários, estudantes do ensino médio, cursos técnicos,
profissionalizantes, graduação e pós-graduação. Atualmente, cerca de 3.000 pessoas já foram participaram das capacitações
oferecidas pelo programa.
3. Escopo


Divulgação da marca da empresa xxxxxxxxxx no site da TEC CAMPOS e vice versa. Durante o contrato de parceria, as
empresas deverão manter divulgação em seus respectivos sites as marcas da empresa xxxxxxxxxxx e TEC CAMPOS,
fortalecendo a imagem institucional de ambas as partes;
 A empresa xxxxxxxxxx poderá oferecer infraestrutura tecnológica para o apoio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e
colaborar com o desenvolvimento de novos negócios gerados na TEC CAMPOS. Dessa forma, a empresa xxxxxxxxxx
poderá se tornar também um habitat de inovação e contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo e a geração de
novos negócios na região Norte Fluminense;
 A empresa xxxxxxxxxxx poderá ter sua marca divulgada em eventos voltados para a disseminação do empreendedorismo
e geração de novos negócios em parceria com a TEC CAMPOS;
 Divulgação da marca da empresa xxxxxxxxxx no Evento Cafeína Criativa da TEC CAMPOS, mensalmente;
 A empresa xxxxxxxxxxx poderá indicar um empreendimento para o programa de Incubação de Empresas ou Empresas
Associadas da TEC CAMPOS.

4. Valor dos Serviços
PROGRAMA / PERÍODO
Incubação de Empresas
da TEC CAMPOS
Empresas Associadas
da TEC CAMPOS
Proposta de Anuidade
da Empresa Parceira

1 ano

2 ano

3 ano

TOTAL

200,00

300,00

400,00

10.800,00

400,00

400,00

400,00

14.400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

De Acordo
___________________________________________________________
[nome-responsável]

Após a apresentação e alterações sugeridas, a proposta comercial foi aprovada e recomendou-se que seja
formalizada em forma de convẽnio para que Tulio e o Prof. Henrique façam as primeiras visitas junto às
instituições participantes.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 12h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc,
lavrei a presente ata.

