ATA DA LXXXI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de fevereiro 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pauta item nº 01 - Aprovação das Atas anteriores – A aprovação da ata ficou para ser definida na
próxima reunião.

-

-

Pauta item nº 02 – Boas Vindas e Definir Atividades 2012 – O Prof. Paranhos iniciou a reunião
dando boas vindas aos novos membros da nova direção do IFFluminense, Prof. José Augusto Ferreira
da Silva que será o novo Diretor Financeiro do Conselho Diretor, em substituição ao Prof. Helio
Gomes Filho e o Prof. Pedro de Azevedo Castelo Branco, Diretor do campus-Centro atuará como
representante colaborador junto ao Conselho Diretor. Ainda com a palavra, Prof. Paranhos explicou
que a TEC CAMPOS se organizou como uma instituição privada sem fins lucrativos, com finalidade
de trazer desenvolvimento para a região e informou sobre sua história desde a constituição.
Comentou que devido a mudança do representante do IFFluminense no Conselho Diretor (Diretor
Financeiro), há a necessidade da troca no nome na conta bancária da TEC CAMPOS, uma vez que
são os representantes da UENF e do IFF, que assinam os cheques da incubadora. O Prof. José
Augusto comentou que a nova diretoria do IFF, está a inteira disposição para dar continuidade na
parceira que existe entre a TEC CAMPOS. Comentou que o Sr. André Uébe, continuará
frequentando as reuniões do Conselho Diretor da TEC CAMPOS. Pedindo a palavra, o Prof.
Paranhos fez um pedido para que o Sr. Diego Santanna, também continue frequentando as reuniões
do Conselho Diretor, devido a importância do trabalho que vem executando na TEC CAMPOS,
particularmente na qualificação junto ao CERNE. Em seguida, solicitou que o IFFluminense, enviasse
para a TEC CAMPOS, documento oficial indicando os nomes de seus representantes junto ao
Conselho Diretor, no cargo de Diretor Financeiro e junto ao Conselho Deliberativo, no cargo de
Presidente. Segundo o Estatuto da TEC CAMPOS são as instituições que são eleitas. Sem mais para
o momento, a reunião foi encerrada às 16hs e eu, Adriana de Campos Crespo, Secretária ad hoc,
lavrei a presente ata.
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