ATA DA LXXXII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 16 de fevereiro 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Prazo

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior- Foi colocado em discussão a ata anterior,
aprovada por unanimidade

-

-

Pauta item nº 02 – Inadimplência dos Empreendedores – A Sra. Adriana, gerente da TEC
CAMPOS, apresentou a lista de inadimplentes, o empreendimento IGNEX, está com
mensalidade em atraso de setembro/2011 a janeiro/2012, ficando um saldo devedor de R$
410,00, informou que o empreendimento se comprometeu a pagar na próxima semana. No
entanto, a Gerente informou que esta empresa não participou das atividades oferecidas pela
incubadora, seu interesse era somente ganhar visibilidade no mercado. O Conselho sugeriu
que caso a empresa não retorne, que o seu contrato seja reincidido e cancelado a dívida.
Ainda com a palavra, a Gerente comentou que o empreendimento Lúdico Design e
Comunicação, está com mensalidade em atraso de setembro/2011 a janeiro/2012, estando
com um saldo devedor de R$ 410,00, ficando de acertar no dia 27/02/2012. A Gerente
disse que o empreendimento G8 Consultoria, Assessoria e Treinamento, está com
mensalidade em atraso, de outubro/2011 a janeiro/2012, totalizando a dívida no valor de R$
1.600,00, se comprometendo em pagar no dia 23/02/2012, sendo que desde de
dezembro/2011, marca liquidar a dívida, mais acaba não cumprindo o combinado. O
Conselho sugeriu aguardar no prazo de 02 meses o desenvolvimento do empreendimento,
caso contrário, trazer novamente o assunto ao Conselho para novas decisões. Dando
continuidade na apresentação, a Sra. Adriana comentou que o empreendimento Simply
Control está com mensalidades atrasadas de julho/2011 a janeiro/2012, totalizando a dívida
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no valor R$ 1.600,00, e que o empreendimento se comprometeu a pagar no final do mês.
Continuando a apresentação, a Sra. Adriana comentou que o empreendimento A Parte de
Cima, está com mensalidades em atraso de agosto a dezembro/2011, totalizando a dívida no
valor R$ 1.000,00, o empreendimento se comprometeu a pagar uma mensalidade atual e uma
atrasada, para liquidar a dívida. Ainda com a palavra, Adriana comentou que o
empreendimento Cubbo Marketing, está com mensalidades em atraso de agosto/2011 a
janeiro/2012, no valor R$ 1.200,00, se comprometendo em pagar uma mensalidade atual e
uma atrasada. Ainda com a palavra, Adriana comentou que o empreendimento JC Lessa está
com mensalidades atrasadas de maio/2011 a janeiro de 2012, no valor total da dívida de R$
2.100,00, e que o empreendimento não tem dinheiro para pagar, assim como também não
tem dinheiro para rodar os mapas em permuta à dívida, conforme proposta anterior do
Conselho Diretor, no entanto, o empreendimento propõe inserir a logo da TEC CAMPOS no
site que está desenvolvendo. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos não acha uma boa ideia
incluir a logo da TEC CAMPOS no site, mas sugeriu que a dívida referente a maio/2011 até
abril 2012 seja permutada em 100 mapas de Campos dos Goytacazes com a logo da TEC
CAMPOS. Acrescentado de que o empreendimento terá um prazo de 2 meses para avançar,
caso contrário terá o contrato reincidido. Todos concordaram. Retomando a palavra,
Adriana comentou que o empreendimento Criação Intensiva de Minhocas e Criação de
Húmus, se encontra na mesma situação do empreendimento JC Lessa, com a dívida no valor
de R$ 2.100,00, e também não tem condições de pagar a dívida de imediato, mas aguarda
resposta de Edital ADT 1 para avançar o empreendimento e poder custear as dívidas
atrasadas. O Conselho concordou em aguardar o prazo de dois meses para que o
empreendimento avance no seu desenvolvimento e partir daí, custear a dívida aos poucos.
Ainda com a palavra, Adriana comentou que o empreendimento Preserve Soluções
Ambientais, está como mensalidades em atraso, de outubro /2011 a dezembro/2011, no
valor R$ 1.200,00 + R$ 500,00 que estava restando das mensalidades anteriores, totalizando
a dívida no valor de R$ 1.700,00, o empreendimento está se desligando da TEC CAMPOS,
propõe dar a impressora marca HP Colo Jet CP1215, em troca da dívida, inclusive a
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impressora está na administração da TEC CAMPOS. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos
colocou em votação a proposta do empreendimento Preserve – Soluções Ambientais, em
fazer a permuta da dívida, pela impressora. Aprovado por unanimidade. Retomando a
palavra, a Sra. Adriana, comentou que o empreendimento Rayl, solicitou que não fosse
cobrado a mensalidade do mês de janeiro, pois de acordo com o empreendimento a
administração da TEC CAMPOS entrou em férias coletivas, de modo de não foram utilizados
os serviços da administração da TEC CAMPOS, assim como o ar condicionado estava com
defeito, sem sinal de internet e falta de energia. Ainda com a palavra, a Sra. Adriana
comentou que no livro de assinatura de utilização da sala no período questionado, podemos
verificar que nos 15 dias de férias no mês de janeiro 02 a 20/01, eles utilizaram 10 dias, com
uma grande variação de horários, porém com no mínimo 4 horas de uso/ dia, Ar
condicionado: quando a TE CAMPOS saiu de férias coletivas no dia 23/12/12, o ar
condicionado estava
funcionando normal e não há nenhum registro foi feito na
Administração da TEC CAMPOS de solicitação de reparo no ar condicionado na sala.
Quando retornamos dia 23/01 a RAYL informou que o ar condicionado estava desarmando o
disjuntor, foi chamado o técnico que verificou, deixou ligado o ar condicionado por um
período de 3 horas e foi constatado um funcionando normal. Somente na semana de 30/01
foi constatado que o ar deu problema e que já foi consertado. No entanto, foi sugerido a
troca de sala neste período, quanto a falta de internet: estamos vinculados a internet da
UENF, vez ou outra há oscilações nos sinais. Não podendo afirmar que nesse período,
realmente ocorreu a falta de internet, mesmo porque a UENF também ficou em recesso no
período de 23/12 a 06/01/12 e foi informada pelo setor de informática da UENF que a
internet funcionou normalmente. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos sugeriu que fosse
cobrado R$ 200,00 da mensalidade e que fosse retirado, da mensalidade referente a
janeiro/12, a quantia de R$ 100,00 do valor adicional que pagam para utilizar a sala. Foi
colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Pedindo a palavra, o Sr. Luiz Mário,
representante da FIRJAN, propõe que fosse feita uma classificação em relação de
inadimplentes, e que na próxima reunião, Adriana trazer a avaliação da G8, Criação de
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Minhocas e JC Lessa, para ver se eles estão avançando, se estão no mercado, pois acabam
acumulando dívida não dão andamento no empreendimento. Foi colocado em votação.
Aprovado por unanimidade. Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos comentou que devido os
inadimplentes e mais a 2ª semestralidade do IFF do ano passado, que não foi repassado
ainda para a TEC CAMPOS, este mês precisou retirar dinheiro do investimento para
completar o pagamento de funcionários. Pedindo a palavra, o Sr. André Uébe, representante
do IFFluminense, comentou que houve um atraso devido a mudanças na nova reitora do IFF,
e a assinatura que estava pendente já foi providenciada, e que em breve o dinheiro vai ser
liberado.
Pauta item nº 03 – Utilização Recurso FAPERJ –O Prof. Paranhos comentou que a UENF,
concordou em construir o prédio da Agência de Inovação ainda esse ano, devendo entrar
agora no processo de licitação e que acredita que até o final do ano, cerca de 6% do prédio
esteja pronto, uma vez que o Projeto Executivo está sendo feito de acordo no padrão
EMOP, e que o valor previsto para fazer o projeto executivo, foi de R$ 48.618,00, sendo
que a previsão era de 700m2 e ficou 900m2, dessa forma que fica R$ 5.000,00 para a
conclusão do projeto, sobrando R$ 2.000,00 do que estava previsto para fazer o Projeto
Executivo. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos comentou que dos R$ 130.000,00 do
Projeto FARRJ, ainda tem para gastar R$ 67.360, dividido nas seguintes rubricas:
 Material de Consumo – tem para gastar R$ 23.725,00;
 Serviços Terceiro: Pessoa Física – tem para gastar R$ 5.564,00;
 Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica – tem para gastar R$ 10.328,00;
 Diárias – tem para gastar R$ 182,55
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 Passagens Nacionais – tem para gastar 2.178,49;
 Material Permanente – tem para gastar 18.000,00 – o Prof. Paranhos , sugeriu gastar
uns R$ 2.000,00 em livos, solicitando que o Sr. Túlio, fizesse orçamento de
equipamento de videoconferências para a TEC CAMPOS.
 Obras e instalações – tem para gastar R$ 7.382,00 -sendo que falta ainda pagar R$
5.0000,00 no Projeto Executivo, devido ter 200m2 a mais, restando R$ 2.382,00.
Pauta item nº 04 – Outros Assuntos 4.1 -Prof. Paranhos que a TEC CAMPOS precisa ter como meta até maio/12, ter 50% de espaço
físico ocupado, com Programa de Pré-Incubação e Programa de Incubação, pois atualmente , não
está sendo utilizado, a TEC CAMPOS precisa de ter mais demanda do que oferta, a preocupação, é
no novo prédio que vai ser construído, para TEC CAMPOS pleitear espaço físico. Pedindo a
palavra, a Sra. Adriana comentou que o problema é questão de logística, pois a UENF fica mais
distante do centro da cidade, e que a TEC CAMPOS precisa trabalhar mais nas intuições parceiras,
como UENF e IFF, para atrais mais alunos. Pedindo a palavra, o Sr. André Uébe, sugeriu ser mais
criterioso na hora de selecionar os empreendimentos Pedindo a palavra, o Sr. Luiz Mário sugeriu
que colocar uma placa da TEC CAMPOS na entrada da UENF. Retomando a palavra, o Prof.
Paranhos comentou que o problema é como colocar o cartaz e onde colocar.
4.2 – Pedindo a palavra, a Sra. Adriana comentou que foi na reunião da REINC ( Rede de
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro), onde foi tratado do Edital 01/2011 –
SEBRAE, a contrapartida financeira é no valor de R$ 60.000,00, pode ser pelo Projeto PNI FINEP, onde a TEC CAMPOS foi contemplada e contrapartida Econômica será de R$ 60.000,00.
4.3 – Continuando com a palavra, a Sra. Adriana comentou que houve uma seleção de 40 empresas
selecionadas para receber Assessorias da REINC/ Consultoria Luz, 9 foram da TEC
CAMPOS,Extrair, Simply Control, A Parte de Cima, Criação Intensiva de Minhocas, G8, Cubbo
Marketing, Transeletron, Abrasdi. Ainda com a palavra, a Sra. Adriana comentou que essas
consultorias seriam feitas através de Skype, ou interagir com a Luz Consultoria, no Rio de Janeiro, a
consultoria iniciaria em março, com atendimento individual, num total de 10 horas para cada
empresa, e seria nas áreas de Marketing, Financeiro, Operações e Recursos Humanos:
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Conteúdo de Marketing:
 Modelo Gestão
 Linha Stant Up
 Marketing Conteúdo
 Marketing Digital
Financeiro:
 Gestão Financeira Simplificada
 Produtização
 Precificação
Operações:
 Vendas
 Processos de Vendas
 Gestão do Projetos Básica
Recursos Humanos:
 Organograma Final
 Cronograma de Contatação
 1º Passo Recursos Humanos.
Pedindo a palavra, o Sr. André Uébe comentou que acha que é complicado fazer essas consultorias
pelo Skype, sem ter um contato direto com a empresa, que o ideal seria que o consultor pudesse vir
aqui dar as consultorias, ou que os empreendedores vão ao Rio de Janeiro para fazer as consultorias.
Pedindo a palavra, o Prof. Paranhos comentou que fosse negociado com a Consultoria Luz para vir
aqui dar as consultorias e a TEC CAMPOS, arcaria com as despesas de hotel, alimentação e
transporte. Foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
4.4- Retomando a palavra, a Sra. Adriana comentou que o Encontro anual da REINC, são encontros
Regionais, e no ano de 2009 foi Belo Horizonte, 2010 não teve,2011 em São Paulo, 2012 no Rio de
Janeiro, e que a proposta da ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores), é que seja antes do Seminário, mais acha difícil acontecer no 1º
semestre 2012, pois os recursos que tem são do ano passado, e precisa fazer projeto do SEBRAE
Nacional, assim como a FAPERJ deverá abrir edital para o 2º semestre e o CNPQ também.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16hs, Simone Cabral, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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