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Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo sé�mo dia do mês de abril de dois mil e dezoito realizou-se no prédio do Parque

Cien$fico  e  Tecnológico  da  Unicamp  em  Campinas  a  vigésima  oitava  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 da Inova da Unicamp; 2) Leitura do

expediente; 3) Aprovação da ata da úl�ma reunião; 4) Apresentação do projeto de expansão da

Unicamp; 5) Agência de No$cias de Inovação de Campinas; 6) Turismo Tecnológico e Industrial; 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

• Maria Cecília Pires de Campos, representante da PMC

• Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Luiz Augusto Barbosa Cortez, representante do CNPEM

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Cláudio Romanelli, representante do CTI

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

• Sérgio Augusto Morais Carbonell , representante do IAC

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq

• Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP

• Milton Mori, representante da UNICAMP

Par�ciparam também da reunião as seguintes pessoas:  

Daniella  ScarassaM e  Warley  Menezes  Bap�sta  da  SMDEST/PMC,  Sivaldo  Teodoro  e  Adriano

Capobiano do DEINFO/PMC, Mauro Massanori Miyashiro e Thiago Ferreira do Ins�tuto Eldorado,

Antonio Bordeaux do Rego do CNI/IEL, Frank Herman Behrens da PUC Campinas, Antonio Silva e

Regina Kawakami do ETEC Bento Quirino, Henrique Sá Erp e Eduardo Beluzzo do Terracota, Marco

A. P. Lima, Lucas Baldoni e Clarissa Loureiro da Unicamp e Giancarlo Stefanuto Consultor do BID.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação da Inova

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho, André von Zuben, o Dr. Newton Frateschi,

conselheiro e diretor da Inova/Unicamp, fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes. O

conselheiro  apresentou  as  a�vidades  da  Inova  e  sua  importância  para  que  a  pesquisa

desenvolvida  na  Unicamp  possa  alcançar  as  empresas.  Segundo  ele,  o  principal  produto  da

universidade é  formar  pessoas com qualidade  e  que sejam inovadoras.  A  universidade  é  um

ambiente universal que possibilita o contato entre as pessoas desde a pesquisa básica até a mais

aplicada.  A Unicamp tem exercido papel fundamental para a criação de empresas, tendo sido

catalogadas até o momento cerca de 490 empresas filhas da Unicamp. O Presidente do Conselho

destacou a  importância  da Inova  da Unicamp e parabenizou a  ins�tuição pela  relevância  das

a�vidades que são desenvolvidas e pela sua contribuição ao fortalecimento do ecossistema de

CT&I de Campinas.
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2) Leitura do expediente

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

comunicação  dos  Conselheiros  Sérgio  Pereira  da  PUC  Campinas  e  Edvar  Pera  Jr  do  SoWex,

jus�ficando as respec�vas ausências. O Secretário informou que foi enviada a manifestação formal

do conselho, aprovada na reunião anterior, para que uma das novas reitorias do IFSP seja instalada

em Campinas.

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) Apresentação do projeto de expansão da Unicamp

O  Prof.  Marco  Aurélio  Lima,  da  Diretoria  execu�va  de  Planejamento  Integrado  da

Reitoria/Unicamp  fez  uma  apresentação  sobre  o  Hub  Internacional  para  o  Desenvolvimento

Sustentável (HIDS). Em 2013, a Unicamp adquiriu a chamada Fazenda Argen�na, uma área com

1,4 milhão de m2 con$gua ao campus de Campinas, conferindo-lhe um aumento de 60% de área.

O HIDS possui elementos em comum com os Parques Cien$ficos e Tecnológicos, Ecossistemas de

Inovação  e  Clusters  de  Inovação,  além da  integração  e  inovação  voltadas  a  redes  e  polí�cas

públicas de educação e de saúde. A Unicamp tem como visão para esse hub “Contribuir para o

processo  do  desenvolvimento sustentável,  agregando esforços  nacionais  e  internacionais  para

produzir  conhecimento,  tecnologias  inovadoras  e  educação das  futuras  gerações,  mi�gando e

superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da sociedade contemporânea”.  O Prof.

Marco Aurélio apresentou mais detalhes sobre a inicia�va e disponibilizou a sua apresentação

para ser distribuída entre os presentes. O Presidente do conselho comentou que o HIDS é um

importante  vetor  para  o  fortalecimento  do  ecossistema  de  CT&I  como  um  todo  e  que  ele

possibilitará  atrair  novas empresas  e gerar  muitos  empregos. O Prof.  Henrique Erp comentou

sobre a importância do debate com a comunidade da Unicamp. O Prof. Milton Mori lembrou do

compromisso assumido de que a essa nova área deverá permi�r a expansão do Parque Cien$fico e

Tecnológico da Unicamp. O conselheiro Newton Frateschi  comentou sobre a existência de um

grupo  de  trabalho  para  a  discussão  do  marco  legal  para  a  expansão.  O  conselheiro  Cortez

comentou que é importante discu�r a inserção do HIDS na RMC e o seu relacionamento com as

grandes empresas da região.

5) Agência de No$cias de Inovação de Campinas

O Presidente do conselho apresentou a  proposta para  a  criação de um portal  de no$cias  de

inovação. Essa incia�va visa ampliar a divulgação das a�vidades dos atores do ecossistema de

CT&I para o grande público por meio de redes e mídias sociais e da mídia em geral, como por

exemplo, revistas especializadas e jornais de grande circulação no país. O portal deve contar com a

colaboração das assessorias de imprensa das ins�tuições de pesquisa/empresas da cidade. Esse

portal poderia conter também indicadores de CT&I da cidade de Campinas. Está em discussão a

par�cipação do Labjor da Unicamp com o apoio do BID. O conselheiro Azarite comentou sobre o

Portal de Indicadores que está sendo criado pela FFCi. O secretário do conselho explicou que a

ideia é fazer com que o portal de no$cias se integre com os demais portais para concentrar a

divulgação em um mesmo local, sem, no entanto, subs�tuir nenhum deles. A principal vantagem

da incia�va é que o portal, além de ser fonte de consulta para o público em geral, servirá também

para que a mídia possa “garimpar” ali suas no$cias sobre o ecossistema de CT&I de Campinas. O

Prof. Henrique Erp comentou sobre a possibilidade de mone�zar o portal por meio de publicidade.

6) Turismo Tecnológico e Industrial

Foi informado pelo secretário do conselho que foi elaborado um boneco do material de divulgação

e  que  devido  ao  adiantado  da  hora,  o  assunto  será  retomado  na  próxima  reunião.  Serão
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convidados representantes da Diretoria de Turismo da SMDEST/PMC para apresentarem detalhes

na reunião.

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

O  presidente  do  conselho  informou  aos  presentes  a  situação  atual  das  conversas  sobre  o

Programa Startup Campinas. Foram feitas reuniões com aceleradoras e inves�dores. O próximo

passo será conversar com, pelo menos, uma grande empresa, para na sequência organizar uma

reunião com vários atores para formatar o programa. O Presidente informou que no dia 25/04 foi

realizada uma reunião com atores do Cluster para a área de Eletrônica Avançada (micro e nano

tecnologias,  microssistemas,  fotônica,  etc.)  com  a  par�cipação  das  principais lideranças  das

ins�tuições de ensino e pesquisa que atuam na área. A recep�vidade da ideia foi muito posi�va e

o próximo passo será organizar uma reunião com as empresas do setor.

8) Outros assuntos

O  secretário  do  conselho  informou  que  já  foram  realizados  os  convites  para  as  ins�tuições

par�ciparem da Semana Municipal  de CT&I,  que será realizada de 15 a 21/10, cujo tema é a

“Ciência para a redução das desigualdades”. Aqueles que ainda não se manifestaram devem fazê-

lo o mais rápido possível. A conselheira Cecília reforçará o convite às ins�tuições.

Devido ao adiantado da hora, a discussão dos assuntos InovaCampinas 2018 e PECCI/Estudo I do

BID foi postergada para a reunião do dia 25/05, a ser realizada no Mackenzie.

O Prof. Milton Mori informou aos presentes que solicitou aposentadoria e que deverá formalizar o

seu desligamento do conselho, requerendo a indicação de um novo representante pela Unicamp.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 27 de abril de 2018.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


