ATA DA LXXXV REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 02 de maio de 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.

-

-

PaPauta item nº 02 – Resultado do Projeto SEBRAE/CERNE: A Gerente Adriana
informou da aprovação do projeto SEBRAE referente ao CERNE. O projeto foi
desenvolvido em parceria com a Incubadora da BioRio. Devendo aguardar novos
contatos para iniciarem os trabalhos em prol de finalizar o CERNE. O Prof. Paranhos
parabenizou à equipe pelo trabalho.
P Pauta item nº 03 – Calendário de Cursos de Capacitação para 2012: A Gerente
Adriana apresentou proposta de Cursos de capacitação e Treinamento a serem
oferecidos, em parceria com o SEBRAE, aos empreendedores filiados na TEC
CAMPOS e comunidade em geral para o 1º e 2º semestre de 2012, a saber:
MAIO
Empretec (R$ 637,00 por pessoa)
Data: 14 a 19 de Maio
Técnico de Vendas
Data: 21 a 25 de Maio
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JUNHO
Controles Financeiros
Data: 18 a 22 de Junho
JULHO
Saber Empreender
Iniciando um Pequeno Grande Negócio
Plano de Negócios (curso do Paulo Clébio)
Empretec: 23 a 28 de Julho
2º semestre de 2012
AGOSTO
Análise e Planejamento Financeiro
Data: 20 a 24 de Agosto
SETEMBRO
Como Vender Mais e Melhor
Data: 17 a 21 de Setembro
OUTUBRO
Empretec
Data: 22 a 27 de Outubro
NOVEMBRO
Atendimento ao Cliente
Data: 26 a 30 de Novembro
DEZEMBRO
Técnicas de Vendas
Data: 10 a 14 de Dezembro

-

O Sr. André Uébe sugeriu incluir um Curso de Linux em cada semestre deste ano, uma
vez que a TEC CAMPOS contar com estagiário de informática para ministrar. A
Gerente esclareceu ter incluindo os cursos de capacitação de empreendedorismo
neste semestre, devido o planejamento de finalização dos Planos de Negócios dos préincubados até 15 de maio deste. Sendo assim, a Gerente disse buscar montar nova
banca de seleção de projetos para os programas de pré-incubação, incubação e
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-

empresas associadas ainda neste semestre. O Prof. Paranhos indagou quantos dos
empreendedores filiados estão preparados para fazer o EMPRETEC agora em maio. A
Gerente Adriana informou que serão 06 (seis) empreendedores que poderão participar
nesta etapa: L.M. Empreendimentos; Laboratório Lisarb; Transeletron; Algrorich;
Empresa Júnior da UFF e I9nove – Invenções. O SEBRAE cobrará um valor
diferenciado para a TEC CAMPOS, no valor de R$ 673,00 por pessoa. O Prof.
Paranhos informou que poderá ser custeado pelo recurso FAPERJ e colocou em
votação, aprovado por unanimidade.
P Pauta item nº 04 – Definição de data/pauta Conselho Deliberativo: O Prof. Paranhos
indagou ao Sr. André Uébe qual a melhor data sugerida pelo IFFluminense para
realizarem o Conselho Deliberativo, atendendo às exigências do Estatuto da TEC
CAMPOS, para deliberação do Balancete do exercício anterior(2011). Foi informada a
data 21/05/2012, às 17h30m. O Prof. Paranhos solicitou que a Gerente providencie que
o Balancete seja enviado anteriormente ao Conselho Fiscal para apreciação e,
posteriormente, o envio da convocação aos membros do Conselho.
Pauta item nº 05 – Outros Assuntos 5.1- A Gerente Adriana apresentou parecer final da gerência quanto ao desempenho
dos incubados, referente à avaliação de dezembro/2011, a saber:
a) ABRASDI: Empresa apresentando pequena evolução na equipe com a contratação
de vendedores, prospectando clientes, efetuando vendas, obtendo um pequeno
faturamento, legalização da empresa regularizada e buscando novos financiamentos
via projetos de fomento. Porém, precisam reduzir custo final do produto para ganhar
mercado. Nota obtida na 7ª avaliação com avanço: 2,0, sendo considerado
empreendimento com aproveitamento adequado.
b) CRIAÇÃO INTENSIVA DE MINHOCAS: Empreendedor bastante comprometido,
com foco no negócio. Sem evidência ainda na tecnologia do produto por estar
aguardando resultado de ADT 1 para dar início à produção. Ainda sem legalização da
empresa, porém, mostrou pequenas alterações em busca de recursos financeiros e
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definição de local para instalação da empresa e dar início à produção e implementação
do Plano de Negócio. Nota obtida na 3ª avaliação com avanço, 1,8, no entanto as
notas obtidas anteriormente foram: 1,4 e 1,2. Segundo o Procedimento de
Avaliação, três notas, consecutivas, abaixo de 2,0 o empreendimento deverá ser
excluído com o cancelamento do contrato de participação. Podendo o Conselho
Diretor, a sua discreção, analisar e emitir parecer definitivo de situações
excepcionais que surjam no decorrer das avaliações.
c) A PARTE DE CIMA: Empreendimento ainda sem legalização e equipe formada,
porém mostrando pequena evolução devido a contemplação de projeto ADT 1 –
FAPERJ, o que objetivará em aquisição de maquinários, material de consumo e
desenvolvimento da identidade visual da empresa, visando dar início à implementação
do Plano de Negócios. Nota obtida na 2ª avaliação com avanço: 2,0, sendo
considerado empreendimento com aproveitamento adequado.
d) CUBBO MARKETING: Empresa já legalizada, com equipe capacitada formada.
Trabalhos free-lancers sendo executados e mostrando pequena evolução na
empresa devido a busca de oportunidade de inserção de inovação para a
participação em editais de fomento. Nota obtida na 2ª avaliação com avanço, 1,8,
no entanto a nota obtida anteriormente foi 1,0. Segundo o Procedimento de
Avaliação, duas notas, consecutivas, abaixo de 2,0 o empreendimento deverá ser
excluído com o cancelamento do contrato de participação. Podendo o Conselho
Diretor, a sua discreção, analisar e emitir parecer definitivo de situações
excepcionais que surjam no decorrer das avaliações.

e) EXTRAIR EXTRATOS DE OLEOS VEGETAIS: Empresa com avanços no
monitoramento da tecnologia do produto, do mercado e na sua gestão, porém finanças
ainda não regularizadas, acarretando preocupação para o empreendedor. Nota obtida
na 4ª avaliação com avanço, 2,6, sendo considerado empreendimento com
aproveitamento adequado.
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f) G8 – Empreendimento ainda não legalizado, sem demonstração de avanços
consideráveis, devido a falta de equipe e empenho do empreendedor. Foi sugerido
uma formação de equipe capacitada para suprir necessidade do projeto de fomento, o
que acarretará em benefícios para o empreendimento. Nota obtida na 3ª avaliação com
um pequeno avanço, 1,4, no entanto as notas obtidas anteriormente foram: 1,6 e
1,2. Segundo o Procedimento de Avaliação, três notas, consecutivas, abaixo de
2,0 o empreendimento deverá ser excluído com o cancelamento do contrato de
participação. Podendo o Conselho Diretor, a sua discreção, analisar e emitir
parecer definitivo de situações excepcionais que surjam no decorrer das
avaliações.
g) JC LESSA: Empresa sem demonstração de avanços consideráveis, devido o
empreendedor não acatar a recomendação de inserir um sócio empreendedor à
equipe. Foi sugerido uma formação de equipe capacitada para suprir as necessidades
do projeto de fomento, o acarretará em benefícios para o empreendimento. Nota
obtida na 3ª avaliação com declínio, 1,2, no entanto as notas obtidas
anteriormente foram: 1,6 e 1,4. Segundo o Procedimento de Avaliação, três notas,
consecutivas, abaixo de 2,0 o empreendimento deverá ser excluído com o
cancelamento do contrato de participação. Podendo o Conselho Diretor, a sua
discreção, analisar e emitir parecer definitivo de situações excepcionais que
surjam no decorrer das avaliações.
h) RAYL ; Empresa sem implementação do Plano de Negócios (condomistrar e
administrativo) por ainda estar desenvolvendo o produto. O cronograma de execução
de tarefas pré-estabelecido, anteriormente, encontra-se atrasado. Definiu-se que
seguirão novo cronograma do ADT 1 FAPERJ aprovado em outubro/2011. Via
pesquisa de mercado foram identificados a existência de 900 condomínios em
Campos. Precisam avançar no desenvolvimento do produto. Nota obtida na 3ª
avaliação, com declínio, 1,6, sendo aprovado com ressalvas, devendo o
empreendedor implementar as adequações que se fizerem necessárias.
i) SIMPLY CONTROL :Empresa com equipe atuante, busca estruturação de processos
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interno/organizacional. Via SEBRATEC aguardam resposta do pedido do registro de
marca da empresa. Possuem já um faturamento ativo com serviços prestados e
aguardam o resultado do ADT 1 FAPERJ. Prospectam novos clientes com grandes
perspectivas de vendas futuras. Plano de Negócio sendo implementado. Nota obtida
na 3ª avaliação com avanço, 2,6, sendo considerado empreendimento com
aproveitamento adequado.
j) URURAU: Equipe mais organizada e focada com profissionais especializados,
apresentando melhorias nas matérias produzidas. Aumento do faturamento custeando
as despesas do pessoal da empresa. Plano de Negócios sendo implementado.
Sugerido melhorias na organização das funções devido o aumento de funcionários.
Assim como, buscar o registro de marca da empresa via SEBRATEC e uma ação
específica para evitar o plágio do site. Nota obtida na ª avaliação com avanço, 2,75,
sendo considerado empreendimento com aproveitamento adequado.
5.2- Foi apresentado proposta de alteração do Programa de Pré-Incubação, devendo
fazer alguns ajustes para apresentação na próxima reunião.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16hs, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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