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

ATIVIDADE
Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior de 02/05/2012: Foi colocado em discussão a
ata anterior, aprovada por unanimidade.
P Pauta item nº 02 – Proposta de Segmentação do Programa de Pré-Incubação da TEC
CAMPOS: O Prof. Paranhos esclareceu que a presente proposta nasceu do princípio que nos
últimos três anos o problema na TEC CAMPOS era o Programa de Pré-Incubação, visando
preparar os empreendedores a ter um Plano de Negócio. Este programa inicia-se com um
número elevado de empreendedores, no entanto, o índice de mortalidade é de até 50% no
decorrer do programa. A preocupação hoje é o que poderá ser feito para aumentar o número e
ao mesmo tempo melhorar a qualidade dos projetos de quem irão incubar. Pensando nisso,
disse que a proposta é transformar o Programa de Pré-Incubação em dois novos Programas:
a)- Programa de Difusão da Cultura Empreendedora: dar cursos básicos de
empreendedorismo, com com uma ampliação maior, na comunidade, escolas, universidades,
no Espaço do Empreendedor -PMCG. A proposta seria de atender de 150 a 200 pessoas por
ano. Com os cursos a incubadora poderá filtrar e identificar alguns poucos casos com
condições de elaborar Plano de Negocio, visando incubar posteriormente.
b)– Programa de Elaboração de Plano de Negócio: visa orientar o empreendedor a elaborar
o seu próprio Plano de Negócio e implementá-lo posteriormente (incubar). A proposta seria
cobrar por este serviço.
Com estes dois novos Programas, acredita que a TEC CAMPOS passará a atender mais, a
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atender melhor e a ter projetos de melhor qualidade. Caso seja de consenso de todos, informou
que encaminhará a proposta ao Conselho Deliberativo na próxima semana para que os
Reitores (UENF e IFF) possam opinar e ter o apoio das duas instituições. Ainda com a palavra,
o Prof. Paranhos disse que a TEC CAMPOS deverá ganhar duas bolsas da UENF, via Edital da
Universidade Aberta, com perfil multiplicadores, que poderiam atuar como instrutores dos
programas Após, abriu-se discussões quanto ao custo dos Programas, se cobrariam ou não e
qual seria o valor. O Prof. Paranhos é da opinião que deve-se cobrar,mas poderiam isentar
alguns casos, aos que não tiveram condições financeiras. O Sr. Luiz Mário acha que não deve
isentar e sim permutar com o empreendedor pelos serviços prestados. O Prof. Paranhos
sugeriu que poderiam cobrar um valor x a cada 2/3 meses, variando o valor. Se o
empreendedor desenvolver o PN em um mês, ficará mais barato, se demorar, ficará mais caro.
O Sr. André Uébe sugeriu cobrar valores como R$ 30,00 para estudante e R$ 50,00 para os
demais. O Prof. Paranhos sugeriu que a questão de valores poderá ser definida na
próxima reunião e colocou em votação a aprovação da proposta de Transformação do
Programa de Pré-Incubação em dois novos Programas: Programa de Difusão da Cultura
Empreendedora e do Programa de Elaboração de Plano de Negócios. Aprovado por
unanimidade, devendo encaminhar ao Conselho Deliberativo.
Pauta item nº 05 – Outros Assuntos 5.1- O Prof. Paranhos indagou sobre o que o Conselho irá propor ao Conselho Deliberativo: um
assunto será a aprovação do Balancete Anual de 2011, cujo o apoio do Sr. Rodrigo da UFF foi
de grande valia para a TEC CAMPOS no fechamento do mesmo. Em seguida, agradeceu muito
ao Sr. Rodrigo pela orientação e colaboração na organização do documento. Informou que o
Balancete já foi encaminhado ao Conselho Fiscal para se pronunciar na reunião do Conselho
Deliberativo na próxima semana. O segundo assunto será a proposta de transformação do
Programa de Pré-Incubação. O Sr. Luiz Mário sugeriu incluir as atividades realizadas em 2011
e o Plano de Ação 2012. O Prof. Paranhos esclareceu que isso jpá foi apresentado na reunião
do Conselho em dezembro/2011, mas que poderia elaborar um relatório referente ao período
de dez.2011 a maio.2012, acrescentando os fatos novos. Solicitou a Gerente Adriana para
providenciar.
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5.2- O Sr. Luiz Mário comentou o interesse da FIRJAN em trazer em junho próximo a Caravana
Tecnológica, com apresentação do Sr. Galindo sobre os Editais da FAPERJ e
FIRJAN/SESI/SENAI. Acrescentou ainda que é de interesse dele que a TEC CAMPOS
apresente os casos de sucesso. O Prof. Paranhos sugeriu fazer ainda este ano um grande
evento de inovação, mas terá que ser em outubro após as eleições. A ideia seria inserir não só
casos de sucesso, mas também mostrar negócios que se replica fácil, que seria mais atingível.
O Sr. Luiz Mário disse que já está sendo preparado um evento de rodada de negócios em
parceria entre a FIRJAN e SEBRAE.
5.3- Em seguida, apresentou convite para inauguração das novas oficinas e laboratórios do
SENAI em Campos, no dia 22/05/12, às 15h e às 18h, no auditório do SESI, solenidade de
entrega de medalha “Construtor do Desenvolvimento Regional”, aos agraciados Sr. Wolfang
Schulz – CEO da Indústria Schuz e a Sra. Regina Lúcia Boynard Vasconcellos Martins,
personalidade na área da educação. Informou que antes da solenidade, o Sr. Augusto Franco –
Diretor Geral do Sistema FIRJAN falará sobre o evento Rio + 20 e a FIRJAN dará apoio com
transportes aos interessados em participar do evento.
5.4- O Prof. Paranhos pediu ajuda ao Sr. Luiz Mário para atrair mais empresas a se inserirem
na incubadora no Programa de Empresas Associadas. O Sr. Luiz Mário se prontificou em
colaborar e disse que a FIRJAN criou o Conselho Jovem Empresários e que a TEC CAMPOS
poderia participar informando sobre os serviços que podem oferecer às empresas.
5.5- A Gerente Adriana apresentou solicitação de desligamento do empreendimento G8
Consultoria, Assessoria e Treinamento junto ao Programa de Incubação, por motivos de ordem
particular. No entanto, solicita também que se já anistiado os valores referentes ao pagamento
das mensalidades 2012, totalizando o montante de R$ 1.300,00, se comprometendo a pagar os
valores em aberto referentes ao ano de 2011, no valor de R$ 800,00. A Gerente que esta
empresa vem obtendo um rendimento muito baixo nas avaliações de desempenho e que
segundo definição do Conselho Diretor, teria dado somente uma oportunidade em permanecer
na Incubadora desde que buscasse mudar sua atuação. A Gerente informou que buscou
contato dele com o IFF visando formação de equipe qualificada para inserir inovação no projeto
para buscar recursos de fomento e dar um upgrade no empreendimento. Infelizmente o
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empreendedor disse que não poderia assumir compromissos este ano. Diante destes fatos, o
Conselho acatou o pedido do empreendedor da G8 Consultoria, Assessoria e Treinamento de
desligamento da Incubadora e com o pagamento do valor de R$ 800,00 referentes aos
serviços prestados no ano de 2011.
5.6- Ainda com a palavra, a Gerente apresentou proposta da empresa incubada, RAYL
INFORMATION TECHOLOGY, solicitando que a chave da empresa que se encontra com o
Segurança do prédio, seja entregue aos responsáveis da empresa, uma vez que o atual
sistema possibilita falhas e põem em risco os equipamentos da empresa. O Conselho Diretor
sugeriu que o documento seja encaminhado ao Chefe da Segurança da UENF para
pronunciamento.
5.7- A Sra. Magna informou que o Boletim Eletrônico da TEC CAMPOS poderá ser
desenvolvido novamente pela FENORTE, no entanto, em nova formatação. Disse que a equipe
estará elaborando um novo modelo a ser apresentado na próxima reunião. Solicitou que a
incubara enviasse o material a ser divulgado. O Prof. Paranhos sugeriu incluir na próxima
reunião a pauta de assunto para colocar no Boletim.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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