
Prefeitura Municipal de Campinas - PMC

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - SMDEST

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois  mil  e dezessete realizou-se na sede do Centro de

Tecnologia da Informação Renato Archer em Campinas/SP, a vigésima primeira 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) Boas vindas e apresentação do CTI e IFSP; 2) Leitura do expediente;

3) Aprovação da ata da última reunião; 4) Balanço das ações realizadas até junho de 2017 do

PECTI; 5) Informes sobre a Semana de CT&I; 6) Apresentação do evento InovaCampinas 2017; 7)

Circuito Turístico de C&T de Campinas e outros assuntos.

A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros:

• André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho

• Carlos A. dos S. Passos, representante da PMC e Primeiro Secretário

• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)

• Lilian Cristina Anefalos, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Milton Mori, representante da UNICAMP

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Rodrigo Guerra Moura e Silva, representante do CNPEM

• Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• Sílvio Aparecido Spinella, representante do CTI

Participaram  também  da  reunião  Maria  Cecília  Pires  de  Campos,  Warley  Baptista,  Alexandra

Caprioli e Eros Vizel da SMDEST/PMC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Antonio

Carlos da Silva do CEETEPS – ETEC Bento Quirino, Celso Rimoli da Unicamp, Mariana Savedra da

Bosch,  Eberval  Oliveira  de Castro  e  Francisco  Ubaldo  do  IFSP,  Vanessa Russano da Unicamp,

Henrique Sá Earp da  Unicamp e  Terracota,  Eduardo Belluzzo  da  Terracota,  Celso  Barbosa  da

ANPEI, Fabíola Souza da Alavanka Digital, Marcos Begossi do SENAI e Ronaldo Finardi da Fitec.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do CTI

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho André von Zuben, o Diretor do CTI Victor

Mammana fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes e na sequência fez uma breve

apresentação das atividades do centro e do Instituto Federal São Paulo (IFSP). Na sequência o

Diretor do IFSP Sr Eberval Castro complementou a fala inicial do Diretor do CTI. O Presidente do

Conselho, após a apresentação, agradeceu e parabenizou os palestrantes pela apresentação.

2) Leitura do expediente

O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu

comunicação  dos  Conselheiros  Celso  Barros  (CIATEC),  Eduardo  Azarite  (CPqD)  justificando  as
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respectivas ausências. O Secretário informou ainda sobre a realização Prêmio Startup Assemae

organizado pela SMDEST, Sanasa e Assemae, informando que foram 21 startups inscritas para a

Fase I, as quais foram avaliadas por 22 especialistas convidados. Participaram da Fase II, realizada

no dia 22 de junho, as 8 startups selecionadas na Fase I, apresentando os seus projetos para uma

Comissão  Julgadora  composta  por  13  especialistas.  Foram  premiadas  as  startups  Wetlands

Construídos e Stattus 4, empatadas em primeiro lugar e a Congneti-Tec em terceiro lugar.

3) Aprovação da ata da última reunião

O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos

conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada por

unanimidade. 

4) Balanço do PECTI 2015-2025

O Primeiro Secretário do Conselho fez uma apresentação do balanço das atividades do PECTI

realizadas até junho do corrente ano. Os resultados foram apresentados para cada um dos três

temas do plano: Governo, Hélice Tripla e Mercado e Sociedade. Na ocasião foi possível observar

que várias ações previstas no plano já foram ou estão sendo realizadas. O Presidente do conselho

destacou a importância da prestação de contas para o conselho e da necessidade que haja o

engajamento dos vários atores que participaram da elaboração do plano e das demais partes

interessadas. Destacou a ainda que é de fundamental importância a apresentação das ações e

respectivos resultados anualmente para o conselho. O Secretário do CMCTI se comprometeu a

enviar para todos o balanço apresentado na reunião.

5) Informes sobre a Semana de CT&I

A Sra. Maria Cecília da SMDEST/PMC fez um relato sobre a situação atual de organização da SCTIC

2017, informando sobre a adesão das instituições e estágio de preparação do site da semana.  A

Sra. Maria Cecília informou que está também incluída na semana o evento PESCO, a ser realizado

em conjunto com a Gincana de Matemática. Informou ainda que o site da semana está em fase

final  de preparação e que me breve estará disponível  a todos os interessados. O Sr.  Rogério

Winter comentou sobre a inclusão novas atividades no CTI voltadas para o público sênior, citando

os eventos GAIA, GESITI e OpenCom. O Sr. Henrique Easp da Unicamp colocou o espaço do IMECC

da Unicamp à disposição da semana.

6) Informes sobre o InovaCampinas 2017

A  Sra.  Vanessa  da  Inova  da  Unicamp  fez  uma  apresentação  sobre  a  programação  do

InovaCampias, informando, dentre outros aspectos, sobre as parcerias já estabelecidas, o formato

do  evento  e  demais  informações  pertinentes.  A  4ª  edição  do  InovaCampinas  contempla  a

realização de vários eventos no mesmo local, com a participação da AMCHAM Campinas, 100

Open Startups,  Associação  Campinas  Startup,  LIDE  Campinas,  Inova  da  Unicamp  e  outros.  O

InovaCampinas  tem  como  proposta  promover  rodadas  de  negócios,  demonstrar  o  potencial

tecnológico  e  apresentar  as  novas  tendências  para  o  ecossistema  inovador  da  região  de

Campinas. Os detalhes do evento estão disponível no site http://inovacampinas.org.br/.

7) Outros assuntos.

A Diretora de Turismo da SMDEST/PMC Alexandra Caprioli e o Coordenador de Turismo Sr. Eros

Vizel fizeram uma explanação sobre a proposta de criação de um Circuito de Turismo de C&T em

Campinas. O circuito objetiva, dentre outros aspectos, divulgar de uma forma lúdica as atividades

realizadas pelas instituições de pesquisa de Campinas, explorar a trajetória de C&T na região,

firmar a cidade como um polo turístico em CT&I e impulsionar o seu turismo de negócios. Serão

consultadas as instituições que pretendam aderir à iniciativa. Para a divulgação será elaborada
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uma folheteria para a divulgação das  atividades das  instituições em português e inglês.  Cada

instituição deverá fornecer as informações pertinentes à sua atuação, fornecer fotos e informar a

disponibilidade e a duração das visitas. Na próxima reunião do conselho será apresentado um

boneco do material a ser lançado por ocasião do evento InovaCampinas em outubro. O DETUR da

SMDEST/PMC será o responsável pela elaboração da arte final e da produção do material. Cada

instituição  receberá  uma  certa  quantidade  do  material  de  divulgação  para  distribuição  aos

visitantes.

O Conselheiro Rui  Albuquerque pediu a palavra para informar a  realização do evento Ciência

Aberta do CNPEM, que será realizado no primeiro final de semana de julho, com a visitação das

instalações do centro. O evento faz parte da comemoração dos 30 anos do LNLS.

Eu,  Carlos  Alberto  dos  Santos  Passos,  Primeiro  Secretário  do  Conselho  Municipal  de  Ciência,

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 

Campinas, 30 de junho de 2017.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


