ATA DA XIX REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TEC-CAMPOS.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas ,
na sala de reuniões da Tec Campos, nesta cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da
TEC CAMPOS para a sua décima nona reunião, estando presentes os membros e
convidados do Conselho Deliberativo da TEC CAMPOS, o Prof. Luis Cesar
Passoni, Magnífico Reitor da UENF e Presidente deste Conselho; o Prof. Jefferson
Manhães, Magnífico Reitor do IFFluminense; a Sra. Margot Wagner Paes,
representando o Presidente da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento
Regional - Fundenor; o Sr. Ricardo Cabral da Cruz, representando a Associaçao
Comercial e Industrial de Campos - Acic; o Prof. Tulio Baita Reis, representando o
Instituto Superiores de Ensino do Censa - Isecensa; o Prof. Romeu e Silva Neto,
representando a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG; o Sr.
Neilton Ribeiro da Silva, Presidente da Fundação Pró-IFF, o Prof. Etevaldo
Marques Pessanha, representante a Fudação de Apoio à Escola Técnica FAETEC; o Prof. Rodrigo Lira, representando a UCAM; o Prof. Henrique da Hora
(Presidente da Tec Campos); o Prof. Edson Terra de Azevedo Filho (Diretor
Financeiro da Tec Campos); a Profa. Alline Morais (Diretora Administrativa da
Tec Campos); o Prof. Tulio Baita Reis (Diretor de Tecnologia da Tec Campos); o
Prof. Manuel Antonio Molina, Diretor da Agência de Inovação da UENF –
AgiUENF; Profa. Oselys Rodriguez Justo, representando a Universidade Estácio
de Sá; Prof. Vicente de Paulo Santos de Oliveira, Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão
e Inovação do IFFluminense e a Sra. Adriana de Campos Crespo - Gerente da
TEC-CAMPOS, secretária ad hoc, devidamente qualificados e signatários da lista
de presença em anexo, parte integrante desta Ata, com a finalidade de tratar da
seguinte pauta: Item 01 – Aprovação da ata da anterior (19/07/2016); Item 02 –
Apresentação dos resultados atingidos em 2016 e Proposta do Plano de Ação para
o exercício de 2017; Item 03 – Apresentação de Proposta Orçamentária para o
exercício de 2017; Item 04 - Outros assuntos. O Prof. Passoni, Presidente deste

Conselho cumprimentou a todos e abriu os trabalhos da reunião, chamando ao Item 01
da pauta e submetendo, à aprovação, a ata da reunião anterior realizada em

dezenove de julho de dois mil e dezesseis, tendo sido aprovada por
unanimidade. Após, chamou ao Item 02 da pauta e passou a palavra ao Prof.
Henrique da Hora, Presidente do Conselho Diretor da Tec Campos para apresentar
os resultados atingidos em 2016 e a proposta do Plano de Ação para o exercício de
2017. Com a palavra, o Prof. Henrique fez a devida apresentação, conforme
documento anexo e durante a sua explanação prestou alguns comentários tendo
sido complementado pela sua Diretoria, a saber: no que tange a rubrica de
Finanças, o Prof. Tulio comentou sobre a proposta comercial apresentada às
parceiras, com o objetivo captar R$ 2 mil (dois mil reais) por ano e tendo como
escopo a divulgação da marca da empresa parceira no site da Tec Campos e viceversa, visando fortalecer a imagem institucional de ambas as partes; a empresa
parceira poderá ter sua marca divulgada em eventos voltados para disseminaçção
do empreendedorismo e geração de novos negócios em parceria com a Tec
Campos; divulgação, mensal, da marca da empresa parceira no evento Cafeína
Criativa da Tec Campos e em contra-partida, a empresa parceira poderá indicar um
empreendimento a cada três anos para o Programa de Incubação de empresas da
Tec Campos. O Prof. Henrique acrescentou que nos eventos anuais e até nos
eventos dos parceiros, os casos de sucessos poderão ser divulgados. Ainda com a
palavra, o Prof. Henrique comentou que o nome da Tec Campos e do PTNF já
fazem parte do vocabulário local e que atualmente a Tec Campos está passando por
um processo de releitura, desenvolvendo o seu Plano de Negócios e atualizando o
Planejamento Estratégico, realizado em 2013 e tendo como proposta ter poucos
incubados, oferecendo melhor serviço por menor preço e obter mais sucesso. Ser
uma incubadora de base tecnológica, concluiu. Citou o exemplo da empresa
incubada Abrasdi, que nasceu de uma tese de doutorado que não ficou “pegando
poeira” na biblioteca e se tornou uma empresa graduada. Outro exemplo de
graduação citado foi a empresa Me Passa Aí, que já vem despontando no mercado
e foi premiada como umas das 100 melhores startups no Brasil. Reforçando o

trabalho realizado pela Tec Campos, a Profa. Alline pediu a palavra e explicou
sobre o processo Cerne que vem sendo implantado na Tec Campos, comparando à
ISO das Incubadoras e comentou sobre o recurso Sebrae que a incubadora foi
contemplada para a certificação no Cerne 1 e 2, no valor de R$ 131.962,50 (cento e
trinta e hum mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No
entanto, para receber este recurso precisará aportar uma contra-partida no valor de
R$ 23.287,50 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos). O Prof. Henrique explicou que a Tec Campos já possui em caixa este
recurso, mas que firmou um contrato de risco com um consultor de qualidade para
preparar a incubadora para obter a certificação. O consultor somente receberá se o
resultado for positivo. Ainda com a palavra, o Prof. Henrique disse que mesmo
diante de um quadro de resultados positivos em alguns aspectos, a incubadora tem
dificuldades em outros. Atualmente as consultorias prestadas aos incubados estão
sendo a cargo do Sebrae e cada incubado gera um deficit de R$ 150,00 mês. Em
seguida, o Reitor comentou das dificuldades financeiras que a UENF está
vivenciando, reconhecendo a inadimplência na contribuição da anuidade junto a
Tec Campos por dois anos, porém empenhadas, aguardando somente liberação do
recurso pelo estado. Acrescentou dizendo acreditar que uma contribuição de R$ 2
mil/ano para cada parceiro não será problema e, solicitou empenho dos parceiros
para que possam implementar esta ação este ano. O Prof. Henrique informou que o
IFF vem contribuindo com recurso no valor de R$ 7.900,00 anual e que a UENF,
além do valor empenhado no mesmo valor, assume todos os custos de água, luz,
espaço físico fornecido. Finalizando sua abordagem, o professor disse que a Tec
Campos é uma incubadora da cidade de Campos dos Goytacazes e é um desafio
neste momento de crise. Hoje geram empresas de qualidade, assim como a
formação da nova geração de empresários. Diante do exposto, o Reitor concluiu
que a Tec Campos desenvolveu bem suas atividades em 2016, precisando evoluir
nas questões financeiras. Disse ainda que, se a proposta é ter estudantes fazendo
seus projetos virarem negócios acha que devem ajudá-los e mehorar a forma de
contribuir. O Prof. Jefferson, primeiramente, parabenizou o trabalho realizado e fez

algumas ponderações com o que foi apresentado, a saber: vê a graduação de duas
empresas um fator muito importante para a Tec Campos; acha que a região ainda é
muito dependente do poder público e sugeriu duas ações específicas: 1- utilizar os
professores de empreendedorismo dos parceiros para realizar eventos na
Incubadora e incentivar os estudantes, mostrando os resultados da incubadora; 2Fazer apresentações da Incubadora a alunos dos cursos de pós-graduação,
estimulando o produto de pesquisa como potenciais negócios. Em seguida, fez
apelo às Instituições para que possam contribuir com a Tec Campos. A Profa
Alline informou que a Tec Campos já pratica a atividade de trazer o aluno a Tec
Campos para conhecer a infra-estrutura e enxergar de forma concreta a incubadora
e suas atividades. Fez apelo aos parceiros para divulgarem nas suas instituições
esta atividade. O Prof. Romeu disse concordar com o Prof. Jefferson quanto ao
empreendedorismo e informou que o prefeito Rafael Diniz pediu empenho para
criação da Comissão do Conselho Municipal de Tecnologia que oferecerá Bolsas
de Iniciação Científica, Inovação Tecnológica e Empreendedorismo e a Tec
Campos será contemplada neste Programa Municipal de Bolsas em 2017 para que
em Julho de 2018 possam já estar participando do CONFICT. O Prof. Tulio disse,
representando o Isecensa e a Diretoria de Tecnológica da Tec Campos, se sentir
muito satisfeito com a relevância que a Tec Campos adquiriu, apesar de estar
situada no interior do Estado. Trata-se de uma incubadora alinhada a todas as
outras incubadoras mais maduras e acredita que a união de todos parceiros será
muito importante neste momento. A Sra. Margot disse que a Fundenor ainda não
foi visitada pela comissão da Tec Campos para apresentar a proposta comercial de
contribuição anual. No entanto, acrescentou que a Fundenor não poderá contribuir
financeiramente, mas poderá contribuir de outras formas, como permutas de
serviços. Concorda em aproximar das Universidades para mostrar aos alunos os
casos de sucesso e toda a trajetória da incubadora. O aluno precisa conhecer esse
mundo. O Sr. Ricardo Cabral, representante da ACIC, parabenizou o trabalho
realizado e acha que tem que fazer algo a mais para divulgar a Incubadora e os
projetos das empresas. Com relação ao valor da contribuição apresentado, acha

simbólico e que pode ser oferecido também em serviços. O Prof. Rodrigo Lyra,
informou que vem adotando na UCAM a atividade de transformar o TCC dos
alunos de graduação da Universidade Cândido Mendes em Plano de Negócios
trazendo um excelente resultado, pois buscam demandas com empresários locais.
Ainda com a palavra, disse que estão planejando o lançamento da I Copa
Empreendedora de Campos, voltada a alunos universitários para que elaborem um
Plano de Negócios, culminando na participação de empresários e investidores
anjos. O Prof. Vicente pediu a palavra e sugeriu que seja feito uma contabilidade
do espaço físico que é utilizado pela Tec Campos na UENF. Na sua visão a
Universidade já contribui com uma contra-partida relevante. O Prof. Molina
sugeriu estimular a difusão da cultura de inovação junto aos alunos e professores
Universidade. O Prof. Passoni disse que a UENF disponibiliza toda a infraestrutura da Tec Campos pela qual tem muito carinho e reconhe o trabalho
realizado. Após as discussões, submeteu à aprovação do Conselho os Resultados
atingidos em 2016, (doc. anexo) e o Plano de Ação e a proposta orçamentária
referente ao ano de 2017 (doc. Anexo ) tendo sido aprovado por unanimidade
e sugerido a inclusão de ampliar a divulgação da Tec Campos com ações
específicas de visitas de alunos. Em seguida, agradeceu a presença de todos dando
então por encerrada a 19ª. Reunião do Conselho Deliberativo da TEC-CAMPOS –
INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES da qual
é extraída a presente Ata, assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos presentes,
constando todas estas assinaturas em anexo, sendo as mesmas partes integrantes
desta Ata rubricadas e assinadas por mim, Secretária ad hoc desta Assembleia.
Campos dos Goytacazes-RJ, 13 de março de 2017.

Prof. Luis Cesar Passoni- Presidente

