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Ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –

CMCTI

Ao  vigésimo  quinto  dia  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e  dezoito  realizou-se  na  Universidade

Presbiteriana Mackenzie a vigésima nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência,

Tecnologia  e  Inovação  (CMCTI),  iniciando-se  às  15:30  horas,  quando  constatado  o  quórum

regulamentar, conforme Regimento Interno, para discu5r e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas

vindas e apresentação da universidade; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da úl5ma

reunião; 4) Turismo Tecnológico e Industrial de Campinas; 5) Plano Estratégico Campinas Cidade

Inteligente (PECCI); 6) Estudo I do BID sobre IOT e Indústria 4.0; 7) Agência de NoBcias de Inovação

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

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

• Luiz Augusto Barbosa Cortez, representante do CNPEM

• Alberto Paradisi, representante do CPqD

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq

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

• Luciano Assis, representante do SOFTEX

 

Par5ciparam também da reunião as seguintes pessoas: 

Alexandra  Caprioli  e Warley Menezes Bap5sta da SMDEST/PMC, Mauro Massanori Miyashiro e

Thiago  Ferreira  do Ins5tuto  Eldorado,  Celso  Barbosa da  FIESP,  Antonio  Bordeaux do  Rego do

CNI/IEL, Giancarlo Stefanuto Consultor do BID. Lucas Baldoni da Unicamp, Adriano Capobianco da

PMC, Leandro de Castro e Leila Pellegrino da Universidade Mackenzie e Virginia Duarte da TIC em

Foco.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho Sr. André von Zuben, o Prof. Luciano de

Assis fez uma breve introdução sobre a universidade e passou a palavra a outros representantes

da  Universidade.  A  coordenadora  do  curso  de  Administração  da  Universidade,  Profa.  Leila

Pellegrino agradeceu a presença de todos e comentou sobre a atuação da universidade com foco

na inovação e no empreendedorismo. Ela comentou que a Universidade Mackenzie tem 148 anos

de  existência,  tendo  sido  fundada  na  cidade  de  São  Paulo,  e  que  o  campus  Campinas  está

completando dez anos em 2018. O coordenador de Desenvolvimento e Inovação do Mackenzie,

Prof. Leandro de Castro, comentou sobre as áreas de concentração e sobre as diversas inicia5vas

da  Universidade  nos  campi  de  São  Paulo  e  Campinas.  O Rev.  Alexandre  Antunes,  capelão da

Universidade, fez uma prece junto com os conselheiros desejando que a reunião fosse produ5va.

Ele  comentou sobre  a  origem da  universidade,  cuja  história  começou a  ser  escrita  em 1870,

quando  o  casal  de  missionários  presbiterianos  Mary  Annesley  e  George  Chamberlain  criou  a

Escola Americana, transformando-se no que ela hoje.  O Presidente do Conselho, lembrando que

no mesmo local  dessa reunião foi  realizada uma das  reuniões do PECTI em 2014, destacou a
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importância da universidade e lançou o desafio de que a universidade estabeleça também uma

sede da sua incubadora na cidade.

2) Leitura do expediente

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

comunicação de ausências na reunião dos seguintes conselheiros: Rita Sponchiado e Celso Barros

(CIATEC),  Newton  Frateschi  (Unicamp),  Marcio  Ricardo  (IMA),  Raul  Cardoso  (ACS)  e  Eduardo

Gurgel (CIESP). Informou ainda que recebeu a proposta da PUC Campinas para sediar a reunião do

conselho no dia 28 de setembro/2018 e que o Agropolo Campinas-Brasil realizará o 13º Workshop

em Bioeconomia "Nova Indústria da Bioeconomia: Café" no dia 13 de junho de 2018, no Auditório

do IAC. 

3) Aprovação da ata da úl5ma 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) Turismo Tecnológico e Industrial de Campinas

A Diretora de Turismo de Campinas, Sra. Alexandra Caprioli, fez uma exposição sobre o estágio

atual  do  programa.  Para  a  elaboração  da  proposta  de  Campinas  está  sendo  considerada  a

experiência de outras localidades,  como é o caso de São Bernardo do Campo que possui  um

programa bem-sucedido para o Turismo Industrial. Ela apresentou o material impresso que está

sendo elaborado para ser distribuído ao público em geral. O material terá também uma versão

disponibilizada em meio eletrônico. Foi incen5vado que as ins5tuições que ainda não aderiram o

façam com brevidade. O Presidente do Conselho lembrou que para a divulgação eletrônica não há

maiores restrições quanto à adesão a qualquer momento, mas que para o material impresso a

adesão  o  quanto  antes  é  fundamental.  A  Sra.  Alexandra  comentou  sobre  as  vantagens  do

programa para as empresas e ins5tuições de pesquisa quanto a uma maior divulgação de suas

a5vidades  e  o  reforço  de  suas  marcas  junto  ao  público  em geral.  O Secretário  do  Conselho

comentou sobre a  visita que fez a  uma das empresas de São Bernardo do Campo e que tais

visitações têm propiciado que muitos jovens possam conhecer em loco a realidades das empresas

e assim embasarem melhor as suas opções para o encaminhamento de suas carreiras. Já para o

município as visitas têm ampliado a quan5dade de dias que seus visitantes têm permanecido na

cidade, contribuindo assim para um maior dinamismo da economia local.  O Sr.  Celso Barbosa

comentou sobre o programa da ANPEI que pode servir de inspiração para o programa em criação.

O representante do CNPEM manifestou a intenção de par5cipar dessa inicia5va.

5) Estudo I do BID sobre IoT e Indústria 4.0

O consultor contratado pelo BID, Sr. Giancarlo StefanuVo, fez uma exposição sobre as a5vidades

do estudo para a transformação digital de Campinas que está em curso. Segundo ele, os principais

tópicos abordados no Estudo I são: Iden5ficar as principais tendências em Indústria 4.0 e IoT para

cidades  inteligentes;  Avaliar  os  principais  desafios  e  oportunidades  para  o  ecossistema  de

inovação em TICs de Campinas, relacionados à Indústria 4.0 e uso de IoT para cidades inteligentes;

e Apoiar as ações de planejamento do grupo de trabalho do PECCI. O presidente do conselho

destacou a importância da parceria com o BID e afirmou que os estudos em desenvolvimento

trarão  importantes  subsídios  ao  plano  estratégico  sobre  cidades  inteligentes  que  está  sendo

desenvolvido  em  Campinas.  O  Sr.  Bordeaux  comentou  sobre  a  importância  da  inclusão  da

temá5ca Startups no estudo.

6) Agência de NoBcias de Inovação 

O Presidente do conselho atualizou a situação atual de criação do portal de noBcias de inovação

de Campinas. Ele informou que as discussões com o Labjor da Unicamp avançaram e que o BID

está analisando a possibilidade de custear o primeiro ano de funcionamento da agência, até que
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se consiga viabilizar a sua manutenção por outros meios. Na sequência o secretário do conselho,

Carlos Passos, fez uma rápida apresentação da proposta que contempla a divulgação diária de

noBcias dos atores do ecossistema de inovação, mesclando um conteúdo mais denso, composto

por indicadores, informações sobre os atores do ecossistema de inovação de Campinas, polí5cas

públicas, um repositório de pesquisas sobre esse tema e ainda os resultados da pesquisa do BID.

Um dos principais  obje5vos  é  a  consolidação de um canal  de comunicação sobre inovação e

empreendedorismo  na  cidade  de  Campinas  que  possa  ser  referência  em  informações  sobre

inovação, empreendedorismo, gestão e economia, para jornalistas, pesquisadores e do público

geral  interessado  nesse  tema.  O  portal  deve  ser  atualizado  diariamente  com  noBcias  e  com

inclusão  de  um  conteúdo  jornalís5co  por  semana.  Alternando-se  as  semanas  o  portal  trará

conteúdos variados,  tais como reportagens, entrevistas, análises/reflexões e giros.  O portal vai

incorporar ferramentas para compar5lhamento nas redes sociais, um aspecto fundamental para

ampliar sua visibilidade. Finalizando, informou que os pesquisadores do Labjor serão convidados a

apresentar mais detalhes em uma das próximas reuniões. O conselheiro Paradisi comentou sobre

os  formatos  adotados  pela  Fapesp  para  a  divulgação  de  projetos  e  ações  de  interesse  da

comunidade cienBfica.  O Sr. Lucas comentou sobre a importância de divulgação de ações de toda

a cidade.

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

O  presidente  do  conselho  informou  que  foram  finalizadas  as  conversas  individuais  sobre  o

Programa Startup Campinas. O próximo passo será realizar uma série de reuniões em conjunto

com os principais atores para formatar o programa. O secretário do conselho informou que será

adotada  a  metodologia  de  design  thinking para  tal  formatação  e  que  a  programação  das

a5vidades está em fase final de elaboração e será apresentada em breve.

8) Outros assuntos

A  conselheira  Cecília  solicitou  que  as  ins5tuições  que  ainda  não  se  manifestaram  quanto  à

par5cipação nas a5vidades da Semana Municipal de CT&I devem fazê-lo o mais rápido possível. 

O conselheiro Cortês comentou sobre o evento Ciência Aberta 2018!, organizado pelo CNPEM, a

ser realizado no dia 26 de maio. Esse evento é organizado anualmente para visitação do público às

instalações do centro. O conselheiro convidou todos os presentes.

Ficou definido que devido ao calendário da Copa FIFA 2018 a próxima reunião será realizada no

dia 29 de junho. O secretário do conselho informou que está em contato com o CIESP Campinas

para que eles possam sediar a próxima reunião.

O Conselheiro Madi comentou sobre o 12º Workshop em Bioeconomia que será realizado no

Ins5tuto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), em Campinas, nos dias 28 e 29 de maio de 2018. O

tema  será  “Tecnologias  para  Processamento  de  Alimentos  e  Bebidas:  Inovação,

Empreendedorismo e Saúde Pública”.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 25 de maio de 2018.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


