ATA DA CXXXII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 18 de outubro de 2016, às 09h
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
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critério de classificação do projeto a obtenção de uma média geral das notas dos avaliadores com
valor maior ou igual a seis. A gerente Adriana informou que trata-se de uma empresa que irá atuar
na área de serviços de Comunicação Multimídia, atuando como provedor de acesso à internet.
Haverá oferta de internet banda larga, via cabo para residências e comércios na área de
abrangência geográfica. O Prof. Henrique enfatizou sua preocupação com referência à nota obtida
e submeteu à apreciação do Conselho. O Prof. Edson expressou sua preocupação quanto ao
resultado, principalmente por se tratar de uma empresa de tecnologia e o parecer do consultor de
tecnologia questiona a falta de um diferencial apresentado pela empresa. A Gerente Adriana
esclareceu que no primeiro ano de Incubação a proposta será refazer o plano de negócios na
prática, acreditando ser uma forma de trazer mehorias para o processo da empresa. Após as
discussões, o Prof. Henrique submeteu à aprovação do Conselho, tendo sido aprovado por
unanimidade. Devendo a gerente Adriana operacionalizar o processo de contratação.
Pauta nº 04 - Proposta para utilização do Co-working: A gerente Adriana explicou da
necessidade de atualizar o procedimento operacional (PO 007/2011) de Normas de Utilização do
espaço físico da Tec Campos para compor o processo de gerenciamento básico do Cerne.Ainda
com aalva, disse que precisam definir sobre a utilização do espaço co-working para que possam
desenvolver o procedimento. Sendo assim, baseado na reunião realizada com a Prof. Alline e Lais
sobre o Cerne, apresentava a proposta de ampliação para a utilização do co-working, visando
atender não somente aos incubados/associados, como também a empreendedores externos.
Com intuito de atrair novos empreendedores para o ambiente e gerar interatividade. O Prof.
Henrique se mostrou interassado pela proposta, mas se preocupa com o controle de utilização da
sala. A Adriana informou que a poderiam oferecer o espaço somente no horário comercial para
empreendedores externos e para os incubados/associados poderiam ter acesso após o expediente,
atendendo às regras do procedimento interno de acesso após o horário comercial. Após as
discussões, a proposta foi aprovada.

Pauta nº 05 – Proposta novo curso – Canvas: A gerente Adriana informou que tem recebido
algumas solicitações de empreendedores interessados em participar do Curso de Plano de
Negócios, porém o quantitativo não corresponde a condição de abrir uma nova turma este ano. A
proposta seria criar um novo curso com carga horária reduzida e custo mais baixo para que
pudessem ofertar ainda este ano e atender a pequena demanda de empreendedores interessados.
Sendo assim segue proposta de metodologia do curso de Canvas, sugerida pelo Prof. Tulio para
apreciação.
Curso: Modelo de Negócios Canvas
Carga-horária: 12 horas
Número de encontros: 3 encontros de 4 horas
Local: Espaço coworking da Tec Campos
Material: disponibilizado online
Valor (sugerido) 300,00
Público-alvo: O curso é voltado para qualquer pessoa interessada em inovação,
empreendedorismo, criação de novos negócios ou projetos já existentes. Empreendedores que
estão iniciando uma startup.
Objetivo: Transformar ideias em negócios por meio de uma metodologia prática e dinâmica.
O que os alunos irão aprender:
- Como elaborar/modelar negócios;
- Quais são as partes que definem e validam um modelo de negócios;
- Cases de empresas reais que mostram na prática como funciona o modelo de negócios;
- Como usar ferramentas de gestão para melhorar o modelo de negócios.
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O Prof. Edson achou bastante interessante, principalmente por utilizar o espaço coworking
como uma forma de divulgar o mesmo. O Prof. Henrique também considerou a proposta
viável e após discussões, aprovou-se o Curso: Modelo de Negócios Canvas.

Pauta nº 06 – Definição tema Cafeina – outubro 2016: A Adriana comentou da necessidade de
definirmos um tema para o Caféina deste mês. O Prof. Henrique disse que tinha a interesse em
convidar o Sr. Cola da Secretaria Digital da PMCG, quando poderia explanar sobre tecnologia. A
Adriana sugeriu, devido o curto prazo para convidar um profissional para palestrar, que realizassem
o bate-papo da diretoria atual com os incubados/associados no dia 25/11, já que tinham a
ideia de realizar uma reunião para este fim. Poderiam se apresentar, conhecer melhor as propostas
dos incubados e dos associados e os novos incubados também poderiam se apresentar para os
demais. Sugestão aprovada, devendo a gerente providenciar os convites e divulgar.
Pauta nº 07 – Instituições parceiras : O Prof. Henrique enfatizou a importância de dar
seguimento ao que foi acordado em reuniões anteriores quanto a ideia de buscarem uma
participação mais efetiva dos parceiros junto a Tec Campos. Para tanto, solicitou que Adriana lhe
enviasse a lista dos parceiros com os respectivos contatos e a proposta de convênio aprovada para
que possa inciar o trabalho de visitação nas insituições.
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Pauta nº 08 – Outros assuntos:
8.1 – A gerente Adriana comentou ter recebido e-mail da REINC informando que a Tec Campos
receberá consultoria da empresa DINAMUS INOVAÇÃO E NEGÓCIOS para elaboração de Plano
de Negócios da incubadora. Em atendimento ao convênio PNI/FINEP 13 incubadoras receberão
este atendimento. Em breve enviarão o cronograma de agendamento das visitas. Ainda com a
aplavra, a gerente explicou que trata-se de um projeto antigo contemplado em rede com as outras
incubadoras do estado do RJ filiadas na REINC. Os professores Henrique e Edson se
entusiasmaram bastante com a ideia.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 13h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc,
lavrei a presente ata.
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