ATA DA CXXXVIII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA TEC CAMPOS
Realizada em 26 de abril de 2017, às 14h
Local: Sala de Reuniões da TEC CAMPOS
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Pauta item nº 05- Aprovação de Balancete de Março 2017.: Foi apresentado o Balancete referente ao
mês de Março 2017, conforme doc. anexo. Após os devidos esclarecimentos, o Prof. Edson submeteu à
aprovação do Conselho tendo sido aprovado por unanimidade.
Pauta item nº 06 – Homologação de Resultado – Programa de Incubação: A Gerente Adriana
apresentou a ata do comitê técnico que avaliou, no período de 16 a 24/04/2017 , a proposta apresentada
pela empreendedora Gessica Peçanha Reis, inscrita no Edital Permanente 2016, visando a
participação no Programa de Incubação. O Comitê Técnico composto, excepcionalmente, pelos diretores
da Tec Campos, avaliaram e pontuaram o projeto com a media total de 6.0 (seis). O Comitê composto,
excepcionalmente, pelos diretores da Tec Campos: Alline Morais, Edson Terra e Tulio Baita dos Reis
que adotou como critério de classificação do projeto a obtenção de uma média geral das notas dos
avaliadores com valor maior ou igual a seis (6.0). O Prof. Tulio disse que na sua avaliação ele fez
algumas ponderações no que tange à tecnologia, considerando que o produto em questão está ligado a
área da economia tradicional. Não apresentando aspectos tecnológicos relevantes.Quanto ao eixo
mercado disse que que empresa necessita aprimorar o desenvolvimento da estratégia de marketing. Na
descrição apresentada contém estratégias isoladas que podem comprometer a situação financeira da
empresa no momento inicial em que se encontra o negócio. E quanto à gestão fez o seguinte relato:
Apesar do gap encontrado no mercado para a oferta do produto em questão, o mesmo tem grau baixo de
inovação, o que pode tornar o negócio vulnerável na fase inicial em que se encontra;
a empreendedora precisa considerar a existência da concorrência informal e profissionais autônomos que
podem prestar serviços similares, fazendo com que a "Arquitetura em Conta" perca rapidamente seu
Market Share; o negócio precisa ter foco na venda, pelo que demonstra o plano, o foco da
empreendedora será na prestação dos serviços. É necessário criar estratégias de vendas e divulgação
que ampliarão o potencial do negócio em relação ao mercado.A Profa. Alline, disse também concordar e
fez algumas considerações no eixo empreendedor, a saber: A candidata não apresenta informações
básicas para a avaliação,como:tempo de experiência com o escritório de Arquitetura;tempo que será
dedicado ao empreendimento.O Prof. Edson relatou que a proposta da Arquitetura em Conta baseia-se na
prestação de serviços de arquitetura, não exigindo muito mais do que o capital humano e baixo
investimento em equipamentos, como computadores e softwares específicos. É planejado um
investimento em marketing e propaganda que pode ser coberto com os valores recebidos da bolsa do IFF,
além de outros custos iniciais. Desta forma, acredito que o negócio é promissor e terá recursos
financeiros para se sustentar até encontrar seu timing ideal para deslanchar no mercado. Diante deste
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quadro, mesmo a proposta ter atingido a nota mínima para aprovação, recomendou não aprovar o
resultado, considerando que a Incubadora se definiu em acolher empreendimentos somente
voltados para base tecnológica.
Pauta item nº 04 – Outros assuntos:
4.1- A Gerente Adriana informou que a UENF não decretou feriado, mas não funcionará no dia 28/04,
devido à Greve Geral anunciada no país. Indagou qual será a conduta da Tec Campos. A Profa Alline
recomendou que a Incubadora não funcione devido a falta de segurança que a UENF não proporcionará
nesta data. Todos concordaram.
4.2 – Os professores Edson e Alline indagaram como foi o evento Cafeína,uma vez que tiveram que se
retirar antes do término. A gerente Adriana informou que transcorreu muito bem e todos parabenizaram a
iniciativa do tema e o palestrante. Lamentou que muitos participantes saŕam antes do término devido o
avançar da hora O Prof Edson sugeriu para que evitassem esse transtorno, que seja determinado um
tempo de duração ao palestrante, sendo assim, definiu-se:
 Horário Agendamento: 18h , com tolerância de até 18h30min para dar início;
 Horário Término: 20h
 Tempo de slides: 1/2(meia) hora
Aproveitando o ensejo, reforçou a definição da indicação de Thiago Almeida como próximo
palestrante do Cafeína Criativa em maio, seguindo às regras determinadas.
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4.3- A gerente Adriana comentou que a empresa incubada Innoworks informou que firmou sociedade
com outra empresa da região MWF Services, adquirindo 50% co contrato societário oferecendo o produto
que vinha desenvolvendo na Innoworks. Disse ter identificado uma oportunidade de negócios favorável
para o empreendimento que teria que formalizar pessoa juridica neste mês e encontra-se com a equipe
defasada. Diante deste fato, não poderá permanecer como incubada. Os diretores lamentaram o fato
de perder mais uma incubada, mas entendem a oportunidade que o empreendedor idenficou como
negócio. Por ser tratar de um bolsista de empreendedorismo do IFF, a gerente deverá solicitar ao
representante do empreendimento que envie um documento solicitando desligamento e
comunicar ao Instituto para providenciarem o desligamento da bolsa.
Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada às 17h, Adriana Crespo, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata.

