ATA DA LXXXIX REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 20 de junho de 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS

ATIVIDADE

Responsável

Pauta item nº 01 - Aprovação da Ata anterior de 06/06/2012: Foi colocado em
discussão a ata anterior, aprovada por unanimidade.
item nºnº0202– Projetos:
– Apresentação
de Balancetes
de que
janeiro
a maio/2012:
O Prof.
Pauta item
O Prof. Paranhos
comentou
há vários
Editais e Prêmios
Paranhos
apresentouao
o Balancete
de janeiro
a maiosededevem
2012, participar,
conforme segue
abaixo:
abertos
submetendo
Conselho para
analisarem
a saber:
BALANCETE
MENSAL
a)Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador (ANPROTEC) – acham que a TEC
Janeiro
de 2012
CAMPOS
deve participar este ano novamente, uma vez que a regra foi alterada, a
Incubadora que ganhar não poderá participar novamente, aumenta a chance desta
( + ) RECEITAS
incubadora
ser vencedora. Sendo assim, pediu a Gerente Adriana e ao Tulio
para
MENSALIDADES
2.330,00
atualizarem
o projeto anterior.
SEMESTRALIDADES
UENF/IFF
0,00
ELABORAÇÃO
DE PROJETOS
0,00
b) Edital
FAPERJ Incubadoras
– o Sr. Tulio comentou que está com dificuldade em aumentar
PROJETOS
PARA
TECCAMPOS
0,00
o valor de custeio no projeto, uma vez que o edital é muito amarrado entre as rubricas,
se
INSCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
0,00
não conseguir aumentar esta rubrica, não consegue aumentar as de Prestação de Serviços
TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO
2.330,00
dentre outras.
(P.
- ) Jurídica
DESPESAS
c) Concurso
Cultural
– Prêmio Santander
Empreendedorismo - Edição 2012, promovido
pelo
DESPESAS
DE PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
2.400,00
BANCÁRIAS
E FINANCEIRAS
262,80
BancoDESPESAS
Santander.
O concurso
visa apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento
de
DESPESAS
DIVERSAS empreendedora, elaborados e finalizados exclusivamente
228,97
projetos
de oportunidade
por
TOTAL
DE DESPESAS
DO PERÍODO
estudantes
do curso
de graduação ou de pós-graduação, com perfis e (2.891,77)
posturas
SALDO DO PERÍODO
(
561,77)
empreendedores. Sendo assim, não tem como a Incubadora participar, mas as Empresas
Juniores poderiam.
CONTROLE
DE SALDOS
JANEIRO
2012 Cultural – Prêmio Santander Ciência e Inovação - Edição 2012, promovido pelo
d) Concurso
CAIXA INTERNO
PARA PEQUENAS
Banco Santander. Este concurso
visa estimular
a produçãoDESPESAS
da pesquisa científica, de caráter
SALDO
DE
CAIXA
EM
01/01/2012
inovador, da comunidade acadêmica e reconhecer os esforços de326,56
pesquisadores brasileiros
SALDO DE CAIXA EM 31/01/2012
BANCO ITAÚ (CONTA MOVIMENTO)
SALDO DE BANCO EM 01/01/2012
SALDO DE BANCO EM 31/01/2012
APLICAÇÃO EM CDB – BANCO ITAÚ

97,59
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772,43
989,10

Prazo

em prol de uma sociedade mais equilibrada e sustentável. Foi sugerido repassar aos
empreendimentos filiados.
e) Prêmio FINEP de inovação 2012 – é o mais importante instrumento de estímulo e
reconhecimento de inovação no país. Podem concorrer ao prêmio empresas ou instituições
de Ciência e Tecnologia públicas ou privadas, OSCIPs com sede no país e que tenham a
inovação como elemento relevante em suas estratégias de atuação. Existem outras
categorias que também podem participar. O Edital deve ser divulgado para os
empreendimentos filiados.
Pauta item nº 03 – Implementação do Programa de Difusão da Cultura Empreendedora:
O Prof. Paranhos fez um resumo do que já havia sido aprovado anteriormente quanto ao
Programa de Difusão da Cultura Empreendedora e mencionou estar muito motivado com
este programa. Informou que foram contemplados com duas bolsas da Universidade AbertaUENF de multiplicadores para ministrar o programa, tendo já selecionado os bolsistas. Uma
bolsa será para o Túlio Reis e a outra para Jóice da Silva Pedro, ambos com experiências em
dar esses cursos e sugeriu que iniciassem o planejamento do programa, com a montagem
dos cursos e depois criar uma agenda, em 1º de julho/data da implementação das bolsas. A
proposta será ampliar a divulgação do programa, sendo assim definiu-se que deverá ser
oferecido para as Escolas Técnicas; Escolas de Ensino Médio; Servidor Público(municipal e
estadual); Senai; CDL; ACIC (para funcionários das empresas filiadas); Espaço do
Empreendedor; Rotary e Lions Clube. De acordo com a disponibilidade das instituições
elaboraria uma agenda/calendário. Ainda com a palavra, o Prof. Paranhos lembrou que o IFF
se prontificou em liberar uma bolsa administrativa para dar suporte de secretaria. O Sr. André
Uébe disse que o IFF achou melhor buscar estagiário para atender, mas devido a
contingência da greve deverá aguardar para lançar o Edital. Após o Prof. Paranhos colocou
em discussão para que possam finalizar uma proposta operacional do Programa. Foi
enfatizado que a importância/necessidade da divulgação do empreendedorismo para o poder
público, para iniciativa privada ter pessoas mais estimulada e para incentivar abertura de
novos negócios. O Prof. Mauro comentou que estão trabalhando em um projeto aprovado de
levantamento do perfil dos alunos de escolas técnicas e que poderá enviar este estudo a
incubadora para que possa identificar demandas. O Sr. Juarez sugeriu prestar capacitação
em empreendedorismo a professores das escolas. A Gerente informou que SEBRAE já
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presta este tipo de serviço. O Prof. Paranhos indagou que deveriam iniciar por onde. O Sr.
Tulio sugeriu iniciar pela Escola Técnica João Barcelos Martins já que possui contato com
Etevaldo Pessanha. O Sr. Juarez disse que na ACIC comentará com o Presidente. O Prof.
Paranhos disse que irá verificar a questão de fornecer um Certificado pela UENF ou pelo
IFF.O Prof. Mauro sugeriu que antes de divulgar o Programa, deve-se ter o material/ementa
dos cursos já definido antes de fazer a divulgação externa. Prof. Paranhos pediu a Gerente
Adriana para preparar o material de divulgação. O Sr. Tulio comentou que vem pensando que
os cursos, não deverão ultrapassar duração de 15 a 20h; primeiramente, seria uma palestra
com foco motivacional (expondo casos de sucesso de empresas incubadas, da região e
valores do empreendedorismo); o 2º curso seria voltado a “Modelo de Negócios”. O
consenso foi de que tenha cursos menores. O Sr. Juarez acha que deve ter um atrativo como
um prêmio para os participantes. O Prof. Paranhos sugeriu que a ACIC fornecesse este
prêmio, uma vez que estamos consorciados e a Incubadora, conforme decisão anterior, é de
não se cobrar pelos cursos. Sendo assim, a Incubadora não teria recursos para custear tais
despesas. A Gerente lembrou que na ACIC tem uma profissional que vem trabalhando
empreendedorismo com os associados. Prof. Paranhos sugeriu buscar uma aproximação
com esta profissional para colaborar no Programa.
Pauta item nº 04 – Outros Assuntos 4.1- A Gerente apresentou a todos a proposta do Cartaz de divulgação do novo Edital
Permanente TECCAMPOS 2012. Foram sugeridas muitas alterações devendo ser
encaminhado nova versão por e-mail a todos para opinarem.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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