ATA DA LXXXVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 30 de maio de 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE
Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior de 16/05/2012: Foi colocado em discussão
a ata anterior, aprovada por unanimidade.
Pauta item nº 02 – Programa Novo - Difusão da Cultura Empreendedora - Elaboração
de Plano de Negócio: O Prof. Paranhos comentou que a transformação do Programa de PréIncubação em Programa de Difusão da Cultura Empreendedora e o serviço de Orientação na
Elaboração de Plano de Negócio, havia sido aprovado na reunião do Conselho Deliberativo e
gostaria de colocar em discussão a operacionalização do Programa. Após as discussões,
definiu-se que:
a)Programa de Difusão da Cultura Empreendedora:

serão ministrados dois (02) cursos básicos de empreendedorismo (Empreendedorismo
e Introdução ao Plano de Negócio);

Os cursos serão ministrados uma (01) vez ao mês;

O programa terá uma ampliação maior, devendo ser aplicado na comunidade, escolas,
universidades, no Espaço do Empreendedor -PMCG;

O programa terá início a partir de agosto/2012;

Dois (02) profissionais serão contratados, via duas (02) bolsas do Edital Universidade
Aberta da UENF;

O valor a ser cobrado por curso não ficou definido.
b)Serviço de Orientação na Elaboração de Plano de Negócio: visa orientar o
empreendedor
a elaborar o seu próprio Plano de Negócio, visando incubação posterior.
Quanto a sua implementação, ficou definido que será cobrado pelo serviço um valor mensal
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Responsável

Prazo

seguindo a tabela abaixo:
1º mês - R$ 150,00 => Totalizando R$ 150,00
2º mês - R$ 150,00 => Totalizando R$ 300,00
3º mês - R$ 200,00 => Totalizando R$ 500,00
4º mês - R$ 200,00 => Totalizando R$ 700,00
5º mês - R$ 200,00 => Totalizando R$ 900,00
6º mês - R$ 200,00 => Totalizando R$ 1.100,00
Entretanto, foi definido também que o profissional da Incubadora que elaborar o Plano de Negócio
receberá 30% do valor de cada mensalidade, sendo que receberá 50% do valor da última mensalidade
como prêmio de finalização do Plano de Negócio.
Pauta item nº 03 – Edital Permanente da TEC CAMPOS: A gerente Adriana apresentou
proposta de novo Edital Permanente da TEC CAMPOS retirando o Programa de PréIncubação e mantendo somente os Programas de Incubação e de Empresas Associadas. Foi
analisado e sugerido algumas alterações, devendo a Gerente providenciar as mudanças e
enviar, via e-mail aos membros do Conselho, sinalizando na cor azul as alterações para nova
análise e aprovação na próxima reunião.
Pauta item nº 04 – Edital da FAPERJ nº 25/2012: - Programa de Apoio a incubadoras de
Empresas de Base Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro- 2012: O Prof. Paranhos
informou que foi lançado novo Edital da FAPERJ com objetivo de apoiar a infraestrutura física
e administrativa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica em operação no Estado do
Rio de Janeiro, prioritariamente sediadas em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs),
visando: o aprimoramento dos serviços prestados às empresas; a ampliação da capacidade
de operação, incluindo expansão de instalações; aumento do número de empresas atendidas;
a ampliação dos impactos da incubadora sobre a comunidade em que está inserida e o
incremento do conteúdo de inovação tecnológica das empresas atendidas. Ainda com a
palavra, o Prof. Paranhos informou que este Edital saiu adiantado, pois ainda estão com um
Projeto de incubadora em aberto com vencimento somente em março de 2012, sendo assim,
só poderão contar com este recurso no próximo ano. Disse que o processo de licitação da
construção do prédio da Agência de Inovação encerrou-se recentemente no valor de 2
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milhões de reais, sendo assim acredita que a obra venha a se concretizar no próximo ano,
sugerindo solicitar neste novo projeto de incubadora equipamentos que poderão atender ao
novo prédio. Após as discussões foram sugeridos equipamentos como: aparelhos de ar
condicionado, Smart TV, Kindle DX e equipamento de video-conferência, caso o NIT não
venha ser contemplado no projeto enviado a FAPERJ recentemente. O Prazo de submissão
de propostas on line é 26/07/12 e a divulgação dos resultados será a partir de 13/09/2012.
Pauta item nº 05 – Pauta Boletim Eletrônico: O Prof. Paranhos sugeriu transferir este item
da pauta para próxima reunião, devido a ausência do representante da FENORTE para
discussão.
Pauta item nº 06 - Outros Assuntos 6.1- O Prof. Paranhos comentou que gostaria de aprovar no Conselho a proposta de
criação de mais três módulos para Incubação na Sala de Pré-Incubados, diante da
demanda aumentar o número de empresas incubadas. Esclareceu que utilizaria resto de
recursos do projeto FAPERJ, da rubrica de obras , assim como o aproveitamento de uma
divisória retirada de uma das salas, onde uma empresa incubada alugou dois módulos e
retirou a divisória. Todos concordaram.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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