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Ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito realizou-se na sede do Ins"tuto

Eldorado em Campinas a vigésima sexta 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 discu"r e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas

vindas e apresentação do Ins"tuto Eldorado; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da

úl"ma reunião; 4) Calendário de reuniões 2018; 5) Eventos 2018; 6) Novo Marco Legal de CT&I; 7)

Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I e 8) 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

• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da IMA

• Omar Ferroni Branquinho, representante da ACS

• Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi (Vice-Presidente)

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

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

• Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP

Par"ciparam também da reunião Daniella ScarassaJ e Warley Menezes Bap"sta da SMDEST/PMC,

Mauro Massanori Miyashiro do Ins"tuto Eldorado, Alencar de Melo Júnior do IFSP, Celso Barbosa

da FIESP, Frank Herman Behrens da PUC Campinas, Ronaldo Finard da FITEC, Luiz Dutra e Patrick

Tedischi do Ins"tuto Eldorado e Sivaldo Teodoro do DEINFO/PMC.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do Ins"tuto Eldorado

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho André von Zuben, o Sr. Norberto Marim

representante do Ins"tuto Eldorado, fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes. Na

sequência  apresentou  um  vídeo  sobre  a  história  e  as  a"vidades  do  ins"tuto  e  teceu  alguns

comentários sobre o conteúdo apresentado. O Presidente do Conselho parabenizou a ins"tuição

pela  relevância  das  a"vidades  que  são  desenvolvidas  e  agradeceu  por  sediar  a  reunião  do

Conselho.

2) Leitura do expediente

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

comunicação do Conselheiro Luis Madi do ITAL, jus"ficando a ausência. O Secretário informou que

o  BID  está  com  uma  nova  chamada  para  a  contratação  de  uma  consultoria  individual  para

contribuir com a estratégia para a transformação digital e internacionalização do setor produ"vo

de Campinas. Foi comunicado que a proposta de alteração do decreto do SPTec, deliberada na

úl"ma reunião  do  Conselho,  foi  encaminhada  por  meio  de  um  oTcio  ao Vice-governador  do

estado de São Paulo em dezembro passado.
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3) Aprovação da ata da úl"ma 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) Calendário de reuniões 2018

Foi apresentada uma proposta de calendário de reuniões para o presente exercício, mantendo-se

sempre que possível a realização de reuniões na úl"ma sexta-feira de cada mês, mantendo-se o

horário de início para 15 horas. Após deliberação foram aprovadas as seguintes datas: 

• 26ª Reunião Ordinária – 23/02/2018

• 27ª Reunião Ordinária – 22/03/2018 (quinta-feira)

• 28ª Reunião Ordinária – 27/04/2018

• 29ª Reunião Ordinária – 25/05/2018

• 30ª Reunião Ordinária – 22/06/2018

• 31ª Reunião Ordinária – 24/08/2018

• 32ª Reunião Ordinária – 28/09/2018

• 33ª Reunião Ordinária – 26/10/2018

• 34ª Reunião Ordinária – 30/11/2018

Ficou  estabelecido  que  as  ins"tuições  que  queiram  sediar  as  reuniões  deverão  enviar  uma

comunicação  ao  secretário  do  Conselho.  Para  sediar  a  reunião  de  março  será  retomada  a

discussão com o CNPEM.

5) Eventos 2018

O Secretário  do  Conselho  informou que  a  Semana Municipal  de  CT&I,  a  exemplo  da  edição

nacional, será realizada nos dias 15 a 21/10/2018 e terá como tema “Ciência para redução das

desigualdades”. Já o Inova Campinas 2018 será realizado nos dias 24 e 25/10/2018 no Expo D.

Pedro.  A  coordenação  da  organização  do  InovaCampinas  está a  cargo da FFCi  e  da  Inova  da

Unicamp. Está previsto, a exemplo do ano anterior, que sejam organizados pelos demais atores do

ecossistema de CT&I de Campinas vários eventos em paralelo. O Conselheiro Azarite fez um breve

relato sobre a situação atual do evento, destacando que serão organizadas trilhas temá"cas no

evento.  O  Conselheiro  Austregésilo  sugeriu  incorporar  a  temá"ca  Tecnologia  Assis"va  na

programação.  O  Conselheiro  Paro  propôs  a  inclusão  de  palestras  âncora.  O  Sr.  Henrique  Sá

solicitou que fosse disponibilizado para a lista do Conselho o kit  de divulgação do evento. Na

sequência  foi  informada a programação dos workshops  em bioeconomia programados para o

primeiro semestre, serão três ao todo. A Conselheira Lilian Anefalos informou que a programação

completa  está  disponível  no  site  do  Agropolo  Campinas-Brasil.  O  secretário  do  Conselho

aproveitou a ocasião para reforçar que o Conselho se coloca à disposição para receber e divulgar

os eventos de CT&I programados pelas ins"tuições.

6) Novo Marco Legal de CT&I

O Secretário do Conselho informou que foi publicado no DOU de 08/02/2018 o Decreto Nº 9283

DE 07/02/2018 que  regulamenta  o  Marco  Legal  de  CT&I.  Esse  decreto  regulamenta  a  Lei  nº

10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o

art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de

1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o

Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incen"vo à inovação e à

pesquisa cien]fica e tecnológica no ambiente produ"vo, com vistas à capacitação tecnológica, ao

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produ"vo nacional e regional.

O presidente do Conselho propôs que seja organizado um evento para discussão desse decreto e

de seu equivalente na esfera estadual. Seria, segundo ele, uma ó"ma ocasião para que eventuais
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dúvidas e/ou dificuldades na implementação pudessem ser deba"das e esclarecidas visando a sua

rápida implantação, o que traria grandes beneTcios a todos os interessados.

7) Ações para o fortalecimento do ecossistema de CT&I

Como item permanente da pauta foram deba"dos aspectos rela"vos à criação do APL de TICs, do

Programa Startup Campinas e da criação de um Cluster para a área de Eletrônica Avançada (micro

e nanotecnologias, microssistemas, fotônica etc.). Em relação ao APL de TICs o Conselheiro Edvar

fez uma apresentação sobre as trata"vas que estão sendo empreendidas com os principais atores

do setor  do TIC.  O presidente do Conselho relatou as  conversas  que estão em curso com os

diferentes atores e que a recep"vidade da ideia tem sido excelente. Em relação ao Cluster de

Eletrônica Avançada o Secretário do Conselho relatou que foi realizada uma reunião do grupo,

momentos  antes  da  reunião  do  Conselho,  na  qual  foram  deba"das  questões  rela"vas  à

organização do cluster. O Sr. Celso Barbosa lembrou que essas incia"vas estão alinhadas com as

discussões realizadas em passado recente sobre a criação de um ecossistema de inovação de

classe mundial  deba"da pelo  CIESP, inclusive com reuniões em Campinas. Comentou também

sobre a inicia"va de criação do distrito de inovação no espaço hoje ocupado pelo Ceasa na cidade

de  São  Paulo.  O  Conselheiro  Frateschi  comentou  sobre  as  discussões  sobre  a  expansão  das

a"vidades da Unicamp na  área da Fazenda  Argen"na.  Segundo ele,  essa área poderá  abrigar

inicia"va  semelhante  à  de  São  Paulo,  fortalecendo  ainda  mais  o  ecossistema  de  CT&I  de

Campinas.

8) Outros assuntos.

O Sr. Patrick Oliveira Tedeschi do Departamento de So^ware do Ins"tuto de Pesquisas Eldorado

apresentou o evento Microso^ Imagine Cup. Uma compe"ção global organizada pela Microso^

que capacita a próxima geração de alunos de ciência da computação a formar equipes e usar a

cria"vidade, a paixão e o conhecimento de tecnologia para criar aplica"vos que modelem a forma

como eles vivem, trabalham e jogam. O evento foi lançado em outubro de 2017 e contempla

várias fases com duas etapas, regional e internacional. As inscrições para a edição de 2018 serão

encerradas em 10 de abril. O Sr. Patrick destacou que equipes brasileiras, inclusive de Campinas,

têm "do sucesso nas etapas anteriores do evento. Foi colocada em discussão a possibilidade de

Campinas se candidatar a  sediar a final  das compe"ções regionais em 2019.  Será analisada a

possibilidade de obtenção de patrocínio para viabilizar a candidatura de Campinas. O presidente

do  Conselho  es"mulou  os  presentes  a  ajudarem  na  busca  de  patrocínio  e  a  incen"var  a

par"cipação de equipes da cidade de Campinas.

A  Conselheira  Lilian  Anefalos  comentou  sobre  o  evento  AgriFutura  que  discu"rá  soluções

inovadoras para o agronegócio. O evento será realizado no Ins"tuto Biológico em São Paulo nos

dias 3 e 4 de março. Dentre as a"vidades será realizado um hackathon na temá"ca do evento.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 23 de fevereiro de 2018.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


