ATA DA XCVI REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 03 de outubro de 2012, às 14h15m.
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
ATIVIDADE
Pautaitem
item
02Aprovadas
– Apresentação
de Balancetes
de janeiro a maio/2012: O Prof.
Pauta
nº nº
01 –
a ata anterior
datada de 05/09/2012.
Paranhos apresentou o Balancete de janeiro a maio de 2012, conforme segue abaixo:
BALANCETE
Pauta item MENSAL
nº 02 – Organização do WorkShop: "Iniciativas e Ações Locais para o
Janeiro
de 2012
Desenvolvimento
Sustentável" :
O
Prof. Paranhos apresentou o novo layout do cartaz para o WorkShop: "Iniciativas e Ações
( + ) RECEITAS
Locais MENSALIDADES
para o Desenvolvimento Sustentável", tendo sido apresentadas alguas sugestões
para
2.330,00
alteração
na
arte.
Foi
solicitado
aos
presentes
uma
divisão
nas
tarefas
para
organização
na
SEMESTRALIDADES UENF/IFF
0,00
infra-estrutura
e ampla
ELABORAÇÃO
DEdivulgaçao
PROJETOS do evento, a saber:
0,00
PROJETOS PARA TECCAMPOS
0,00
INSCRIÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
0,00
1Infra-estrutura
água, som, imagem, ar condicionado, mesas para exposição2.330,00
de
TOTAL
DE RECEITAS (café,
DO PERÍODO
material
de divulgação no corredor; banner de divulgação da TEC CAMPOS) : Mauro - (falar
( - ) DESPESAS
DESPESAS
DE PRESTADORES
DE SERVIÇOS..............................................
2.400,00
com Carlos
Mauricio/Joana
ou Jaqueline
- ramal: 97241)
DESPESAS
BANCÁRIAS
E
FINANCEIRAS
262,80
2- Divulgação do evento:
DESPESAS DIVERSAS
228,97
AParanhos
: Fundenor,
Fijan, Senai, Fenorte, Prefeitura de Macaé, OSX, Technip (2.891,77)
TOTAL
DE DESPESAS
DO PERÍODO
BAdriana:
Fundecam, ACIC, CDL, Incubados, Sebrae, Carneiro Rodrigues,
e Rádio,
SALDO
DO PERÍODO
( Jornal
561,77)

Palace Hotel.
CONTROLE
DE SALDOS
C- André: IFF'S,
ISECENSA, UCAM, Universo, Shulz/Codin
JANEIRO
2012
D- Joyce: Estácio, Uniflu, Faperj; Agila, RPM Industria
CAIXA INTERNO PARA PEQUENAS DESPESAS
ETulio:
Associadas
Mecânica (Molina)
SALDO
DE Faetec,
CAIXA EM
01/01/2012Teccampos, contatos de empresas Metal
326,56

SALDO DE CAIXA EM 31/01/2012
97,59
Quanto
às apresentações
das empresas definiu-se que cada uma terá 20 minutos para
BANCO ITAÚ
(CONTA MOVIMENTO)
SALDO
DE BANCOseguindo
EM 01/01/2012
772,43
apresentação,
os seguintes dados:
SALDO DE BANCO EM 31/01/2012
989,10
a)
Apresentação
da empresa
Qual o seu negócio? - 5 minutos;.
APLICAÇÃO
EM CDB
– BANCO-ITAÚ
SALDO DE APLICAÇÃO EM CDB 01/01/2012
16,840,55
SALDO DE APLICAÇÃO EM CDB 31/01/2012
16,965,98
BALANCETE MENSAL
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Responsável

Prazo

-

-

b) No que a Incubadora contribuiu para o desenvolvimento de seu negócio - 10 minutos;
Qual o papel da ICT no seu negócio (somente para as empresas de base tecnológica Transletron/Invision/Extrair)
c) Qual a sua visão de futuro - 5 minutos
Ainda na Programação ficou definido que as perguntas serão abordadas ao final de todas as
apresentações. Como mediadoresdefiuniu-se que o Professor José Augusto/IFF será na seção
sobre a Incubadora e o Prof. Paranhos na seção do Parque Tecnológico.
Pauta item nº 03 – Conta de Telefone: O Prof. Paranhos passou a palavra a Sra. Fabíola
para relatar. Com a palavra, a Sra. Fabíola disse que a TEC CAMPOS possui a linha
telefônica (22)2731-4003 desde o ano de 2008. No final de 2011 a início de 2012,
começou a receber contas com valores altos e que não estavam dentro do Plano que
haviam contratado. Ressaltou que a linha é bloqueada para fazer ligações, apenas
recebemos, no valor mensal de R$ 15,00, devendo ser renovada a cada vencimento. Em
fevereiro de 2012, após contestar o valor das contas, conseguiu um acordo onde o que
havia sido pago a mais seria revertido em créditos nas faturas seguintes, no valor de
R$ 138,26 onde as contas futuras (Plano de 15,00 mensais), seriam mensalmente
abatidas. Isso aconteceu até a conta de junho/2012, que desconta uma valor maior(R$
59,72) onde o combinado era de R$ 15,00 e zera o crédito que deveria estar com o saldo
de R$ 93,72. Contudo, no mês de julho, a conta já veio com um valor de R$ 32,34; em
agosto R$78,85; e setembro R$ 77,89. Desde então começou a contestar,
incessantemente, desde o dia 17/05/12, onde as ligações eram transferidas para várias
atendentes. Até o dia 01/10/12 tentei um acordo com a TELEMAR/OI, o que não foi feito.
Com a resposta negativa da TELEMAR/Oi, tomamos a decisão cancelar a linha e
gostaria de propor procurar o PROCON para que possa ajudar a solucionar o problema,
já que existe um crédito, porém não foi contabilizado para suprir o pagamento de duas
contas em aberto. Após as discussões, o Conselho concordou que o Procon seja
acionado e determinou que a Sra. Fabiola providenciasse um relatório do ocorrido para
que seja analisado, anteriormente pelos Professores Mauro e Paranhos.
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Fabiola

10/10/12

Pauta item nº 04 – Novas demandas para o Programa de Difusão da Cultura
Empreendedora: O Sr. Tulio informou que até a presente data o Programa de Difusão da
Cultura Empreendedora já capacitou 250 pessoas, tendo já agendado pera outubro e
novembro CVT (mini-cursos) e UENF (palestra). Aplicaram a palestra em Bom Jesus do
Itabapoana, no Polo IFF, com a participação de 30 a 40 pessoas, devendo retornar ainda em
outubro para aplicação de mini-cursos. Disse que não conseguiram contato com o
representante do projeto “Orquestrando a Vida” e enfatizou a necessidade de novas
demandas para o Programa. O Prof. Paranhos comentou que poderá ver com o SENAI.
Quanto as instituições privadas, sugeriu que,aproveitando a oportunidade de convidar CDL e
ACIC para participaçao no WorkShop da TEC CAMPOS, poderiam oferecer o Programa
(Palestra) e negociar pagamento. A Gerente Adriana ficou providenciar.
Pauta nº 05 – Outros Assuntos:
5.1- A Gerente Adriana informou que esteve participando da reunião da Rede de Incubadoras
– REINC, em 02/10/12, no Parque Tecnológico da UFRJ, tendo sido abordado vários
assuntos, a saber:
a) Novo Edital TECNOVA, que assemelha-se com o Prime/Finep. No momento, estão
definindo os arranjos para definir um operador por estado, após, há a expectativa do edital ser
lançado em maio/2013, com recursos na conta em setembro/13. Para participar, as empresas
(incubadas, associadas, graduadas e externas) terão que ter, no mínimo, 06 meses de CNPJ,
podendo solicitar de R$ 120 a R$ 400 mil, por 36 meses. Somente 75 projetos deverão ser
selecionados para a região sul/sudeste. O Edital oferecerá cinco temas: saúde, meioambiente, agro-negócios, esporte e defesa.
b) Semana Global do Empreendedorismo, de 12 a 18/11/12, podendo cada incubadora ter
uma ação, uma semana antes, durante ou uma semana depois a este período. A ação REINC
como rede deverá fazer um evento, no dia 08 ou 09/11/12, para professores de
empreendedorismo das incubadoras para que possam apresentar as Boas Práticas aplicadas
nas Incubadoras e fazer uma troca de ideias, assim como convidar o Sebrae Nacional para
apresentar o Panorama de Empreendedorismo que será aplicado pelo SEBRAE.
c) Sucessão REINC: o mandato da atual Coordenadora Lucimar da Incubadora/Coppe
termina no final deste ano, a pretendente ao cargo é Priscilla da Incubadora Gênesis/PUC ,
acompanhada da Dilza da Incubadora de Resende como Vice-Coordenadora. A eleição será
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em dezembro/12.
d) Projeto SEBRAE/CERNE: Foi informado que 14 estados já assinaram o convênio
SEBRAE/CERNE, sendo que o Rio de Janeiro e São Paulo ainda não assinaram devido a
morosidade e desorganização da Instituição. Sendo assim, foi mencionado a preocupação
quanto ao prazo das contrapartidas apresentadas no projeto, considerando que todas as
incubadora/rio utilizaram o projeto PNI/FINEP que já depositou a primeira parcela no valor de
R$ 856 mil. Ficou decidido focar o PNI primeiro na aplicaçao do CERNE e para isso foi
definido a contratação de uma empresa de consultoria para construir um instrumento e
metodologia para o diagnóstico, visando ter um método único.Após, acreditam que para
atender a todos a empresa consultora deverá: (1) identificar boas práticas existente no
CERNE 1; (2) disseminar esta informação entre as incubadoras; (3) ter um prazo(tempo) para
todas incubadoras absorverem as informações; (4) Avaliação geral para consolidação (ir a
todas incubadoras).
A RedeTec é que opera o recurso do PNI e precisa ter uma empresa de consultoria
contratada até o início do ano(2013). O Projeto PNI também envolve 04 bolsas do CNPq, por
30 meses e no valor de R$ 3 mil, sendo uma para cada incubadora e uma para RedeTec.
O Projeto PNI engloba o CERNE, Prospecção e Rede de Competitividade, sendo a proposta
de trabalhar primeiro tudo que envolve o CERNE, ficou definido que no que tange a Rede de
Competitividade para as áreas de Petróleo &Gás, TIC, Saúde e Meio-ambiente, para isso
pretendem contratar uma consultoria setorial, talvez por 03 anos, para atender aos 4 setores,
começando pela ação da graduação porque tem cobrança no CERNE. Após, focarão em
estratégias de mercado e cadastramento no SAPI. A ideia é fazer uma contratação de
empresa de consultoria geral com execuçao local (em cada incubadora).Considerando que
para preparar um empresa para graduar levam uns 06 meses, a ideia será contratar no início
do ano de 2013 para que em julho/2013 já possam ter empresas preparadas.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 16h30m, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.
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