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Ata da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 
 

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e dezesseis realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CMCTI), iniciando-se às 15:00 horas, quando constatado o quórum regulamentar, 
conforme Regimento Interno, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 
décima sexta reunião ordinária; 2) Balanço das atividades do conselho referente ao período 2014-
2016; 3) Processo de renovação dos mandatos dos conselheiros; 4) Organização da Semana de 
CT&I de Campinas 2016; 5) Acompanhamento da elaboração dos Planos de Ações Estratégicas do 
PECTI; 6) Outros assuntos/Expediente.  
A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

- Samuel Rosillho, representante da PMC e Presidente do Conselho. 
- Milton Mori, representante da UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho. 
- Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Primeiro 

Secretário. 
- Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC. 
- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 
- Gabriel Fedel representante do Comitê Democratização da Informática. 
- José Eduardo Azarite, representante do CPqD. 
- Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 
- Márcio Ricardo, representante da IMA. 
- Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 
- Juan Manuel Coello, representante da PUCCAMP. 
- Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq. 
- Luciano Assis, representante do SOFTEX. 
- Raul Mariano Cardoso, representante da Associação Campinas Startups. 
- Kleber Teraoka representante da Associação Campinas Startups. 

 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben da Câmara Municipal de 
Campinas, Guilherme Parra Camargo da SMDEST/PMC, Celso Barbosa do CONIC/FIESP, Rafaela 
Souza, Maria Venturi e Orlando Klein da IMA, Antonio Carlos da Silva e Jitsunori Tshua do CEETEPS 
– ETEC Bento Quirino, Rita Sponchiado da CIATEC, Fernando Teixeira e Marina Godoy da RAC, 
Marcos Machado da Innovatus, Sérgio Roberto Pereira da PUC-Campinas, Ronaldo Finardi Jr, da 
FITEC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, e Claudio Violato da FIESP. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Aprovação da ata da décima sexta reunião ordinária 
O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 
conselheiros, solicitou manifestação dos presentes e colocou a ata em votação. A ata foi aprovada 
por unanimidade.  
 
2) Balanço das atividades do conselho referente ao período 2014-2016Realização de 17 reuniões 
ordinárias e 1 extraordinária. 
O secretário Carlos Passos fez um balanço das atividades do conselho destacando os seguintes 
pontos: O conselho tem 16 instituições representadas e tem contado com a participação de 
representantes da Câmara Municipal de Campinas e outros convidados. O CMCTI foi responsável 
pela elaboração e aprovação do Regimento Interno do conselho, pelo apoio para o 
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credenciamento definitivo de quatro parques tecnológicos no SPTec, pela elaboração do Plano 
Estratégico de CT&I de Campinas - PECTI de Campinas 2015-2025, pela realização das Semanas 
Municipal de CT&I de 2014 e 2015. Nas reuniões do conselho foram apresentados planos e 
projetos da SMDEST e de instituições representadas no conselho. O CMCTI criou e tem mantido o 
site do conselho com apoio da IMA, tem participado por meio de seus representantes na iniciativa 
de criação do Ecossistema de Bioeconomia do CONIC/FIESP e na iniciativa de criação do 
Ecossistema Campinas de Inovação – ECOCAMPi do CONIC/FIESP. O conselho também foi o 
responsável pela elaboração de Metodologia de Planejamento, Monitoramento e 
Acompanhamento da Implementação do PECTI. O CMCTI tem sido um fórum dinâmico para 
discussão de assuntos relevantes em ciência, tecnologia e inovação de interesse da cidade de 
Campinas. 
 
3) Processo de renovação dos mandatos dos conselheiros 
O Secretário do conselho, considerando que a vigência dos atuais mandatos dos membros do 
CMCTI está prestes a se encerrar e que esta é a primeira renovação de mandatos, propôs para 
discussão um processo para tal renovação, composto por: i) Diretoria do CMCTI comunica as 
instituições integrantes do conselho sobre o termino do mandato e solicita a indicação de seus 
representantes titulares e suplentes. Prazo de 15 dias; ii) Secretaria do CMCTI recebe as 
indicações e promove as alterações pertinentes; iii) A nova vigência passa a ser agosto 2016 – 
julho 2018; iv) A posse será efetivada na reunião de agosto de 2016 e v) A ausência de 
manifestação das instituições no prazo determinado implica na desistência da sua representação 
formal no conselho. Colocado em votação o processo foi aprovado. 
 
4) Organização da Semana de CT&I de Campinas 2016 
O Sr. Guilherme Parra Camargo da SMDEST/PMC, responsável pela organização da Semana de 
CT&I de Campinas 2016, a ser realizada de 17 a 23 de outubro, em conjunto com a 13ª Semana 
Nacional da Ciência e Tecnologia organizada pelo MCTI, cujo tema será “Ciência alimentando o 
Brasil”, apresentou detalhes sobre as providências em curso.  A SMDEST está providenciando 
cerca de 10 ônibus por dia, para levar os alunos das escolas municipais de ensino básico para as 
atividades que ocorrerão nas dependências das instituições de CT&I. Quatro instituições já 
definiram suas atividades até o momento, são elas: CNPEM, CPqD e PUC Campinas. A IMA 
também apresentou na reunião as atividades que pretende realizar, dentre elas está a realização 
de um campeonato de jogos eletrônicos. A IMA também disponibilizou o seu auditório de 590 
lugares para atividades da semana. Os próximos passos definidos pela SMDEST são: reunião com 
instituições ligadas a área de alimentos: CEASA, ITAL, IAC, CATI, FEA-UNICAMP; consulta às escolas 
para colher subsídios para a definição do cronograma e fechar cronograma para divulgação. 
 
5) Acompanhamento da elaboração dos Planos de Ações Estratégicas do PECTI 
O Sr. Orlando Klein da IMA apresentou o quadro lógico, conforme previsto na metodologia, de um 
dos sete Planos de Ações Estratégicas (PAEs) da IMA. A SMDEST apresentou um resumo de suas 
ações em andamento e irá providenciar a elaboração de seu PAEs para apresentação nas 
próximas reuniões do conselho. O conselheiro Luciano de Assis fez um relato das iniciativas que 
foram empreendidas e dos aperfeiçoamentos que estão sendo adotados para a elaboração dos 
planos. O secretário Carlos Passos ressaltou a importância da adoção da metodologia, desde a 
fase de proposição das futuras ações das instituições que aderirem ao PECTI, como forma de 
tornar o PECTI um instrumento de planejamento e alinhamento de ações de seus diferentes 
atores. O presidente do conselho Samuel Rosilho destacou a importância de que outras 
instituições e empresas participem do esforço de operacionalização do PECTI, propondo ações 
alinhadas com o plano. O conselheiro Azarite reforçou a manifestação do presidente 
complementando que as instituições de forma isolada não são capazes de mostrar resultados de 
grande impacto. Usou a metáfora do caldeirão de caranguejos, para reforçar a sua colocação, na 
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qual os caranguejos que tentam sair são puxados pelos demais, impedindo que eles possam sair 
da panela e da situação em que se encontram. O conselheiro Azarite, já fazendo a ponte com o 
item que trata da organização da Semana de CT&I de Campinas, falou sobre a organização do 
evento Inova Campinas, que vendo sendo organizado pela FFCi, que neste ano será realizado nos 
dias 20 e 21 de outubro, durante a semana de CT&I. A FFCi, segundo ele, tem planos ousados para 
o evento que prevê que o Inova Campinas possa em um prazo de cinco anos ser reconhecido 
internacionalmente pelas oportunidades que ele propiciará para o fortalecimento da inovação e 
do empreendedorismo, conectando vários atores de CT&I, empresas, financiadores etc. Azarite 
comentou também sobre a intenção da FFCi de replicar em Campinas uma iniciativa que ele 
tomou conhecimento sobre a criação de um programa de mentoring para investidores com 
potencial de aplicar recursos em iniciativas de empreendedorismo inovador.  O novo conselheiro 
Raul da ACS reforçou a ideia da mentoria e de uma possível conexão entre o Inova Campinas e os 
eventos da organizados pela ACS.  
 
6) Outros assuntos/Expediente 
 
O Secretário do CMCTI informou ter recebido correspondências da ACS e CDI solicitando a 
substituição de seus membros no CMCTI, com a indicação da substituição de novo membro titular 
do CDI Sr. Gabriel Fedel e no caso da ACS os Srs. Raul Mariano Cardoso como titular e Omar 
Ferroni Branquinho como suplente. O conselheiro Kleber Teraoka informou que a diretoria da ACS 
é renovada a cada dois anos e que os novos membros fazem parte da nova diretoria. As 
solicitações foram colocadas em votação e aprovadas pelos presentes. 
 
O Sr. Marcos Machado da empresa Innovatus fez uma apresentação do projeto FUNTEC - BNDES 
parceria entre a UNICAMP, CIATEC e a Innovatus. O projeto, que possui também a participação da 
empresa alemã ThyssenKrupp, conta com um financiamento do BNDES de R$ 8,2 milhões para o 
desenvolvimento de nova tecnologia voltada à redução das emissões de gases do efeito estufa em 
termelétricas. Os recursos serão geridos pela FUNCAMP/UNICAMP e que será a responsável pela 
execução do projeto. 
 
O presidente do conselho Samuel Rosilho destacou a importância de que as diferentes iniciativas 
de parques tecnológicos de Campinas sejam divulgadas de forma integrada para que se dê maior 
visibilidade ao que de fato o município possui como diferencial em relação a parques 
tecnológicos. 
 
Os Sr. Fernando Teixeira e Sra. Marina Godoy da Rede Anhanguera de Comunicações - RAC 
apresentaram uma proposta de realização de um concurso nacional de startups e sobre a 
aproximação de startups locais e investidores. O evento tem por objetivo não somente conceder 
um prêmio, mas também contribuir com mentoria, formação, conteúdo e outros para a as 
empresas, visando o crescimento das mesmas. O concurso será lançado durante o evento Inova 
Campinas organizado pela FFCi em outubro. Na fase atual os organizadores do concurso estão 
buscando viabilizar a adesão de empresas por meio da aquisição de quotas para financiar a 
iniciativa. O conselheiro Milton Mori comentou sobre a experiência da Unicamp que tem buscado 
tal apoio de empresas com a antecedência de cerca de um ano. 
 
O conselheiro e vice-presidente do conselho Milton Mori comentou sobre uma recente visita que 
fez a Natal, a convite do prefeito e do governador do estado, para a discussão da criação de um 
parque tecnológico naquela cidade. Na ocasião ele teve a oportunidade de falar sobre as 
iniciativas da Unicamp e da importância que o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Inova da 
Unicamp tem, não só para a Unicamp, mas também para vários outros NITs do estado de São 
Paulo. Reforçou ainda a ideia de que seja articulada a divulgação conjunta de eventos na área de 
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CT&I de Campinas e convidou a todos para participarem do lançamento de um livro sobre 
inovação editado pela Unicamp a ser realizado no dia 26/08. O conselheiro Gurgel reforçou a 
importância de Campinas investir na criação de um plano de marketing para que as ações em 
curso no município possam ser divulgadas para o grande público, o que, segundo ele e a maioria 
dos presentes na reunião, outras cidades com menos capacidade que Campinas têm realizado 
com maior intensidade, dando a eles maior visibilidade do que Campinas poderia ter. 
 
O Sr. Mauro Miyashiro do Instituto Eldorado comentou sobre um grupo de alunos da Unicamp 
que conquistou o primeiro lugar em uma das principais competições de robótica da América 
Latina, com um pequeno veículo elétrico autônomo, cujo resultado nem sempre é conhecido pela 
sociedade. 
 
O Sr. Celso Barbosa do CONIC/FIESP fez um relato sobre as ações de iniciativa de criação do 
Ecossistema Campinas de Inovação – ECOCAMPi do CONIC/FIESP. Ele fez um breve histórico da 
inciativa, reafirmando que Campinas foi escolhida como piloto justamente por já possuir os 
principais elementos necessários para o estabelecimento de um ecossistema da inovação, que 
possa ser reconhecido como de classe mundial. Reforçou a importância de que a cidade precisa 
comprar a ideia de que Campinas é de fato a cidade da inovação. Informou ainda que vai 
disponibilizar um documento resumo sobre o ECOCAMPi para os membros do CMCTI. O Sr. Celso 
informou também que este ano a ANPEI não organizará sua conferência anual e que a próxima 
edição será no próximo ano. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 29 de julho de 2016. 
 
 

Samuel Ribeiro Rosillho 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 
 
 

 
 
 


