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Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois  mil  e dezenove realizou-se na sede do

Ins#tuto Eldorado em Campinas a trigésima quarta 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  discu#r  a  seguinte  pauta:  1)  Boas  vindas  e

apresentação do anfitrião; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da úl#ma reunião; 4)

Calendário e  pautas  de reuniões 2019;  5)  Resultados  da Semana Municipal  de CT&I  2018;  6)

Roteiro da Tecnologia & Inovação; 7) Eventos apoiados pelo CMCTI em 2019; 8) Informes sobre a

pauta permanente do conselho e 9) 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

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Patricia Magalhães de Toledo, representante do CNPEM

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI

• Roberto Panepucci, representante do CTI

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas

• José Paulo Porsani, representante do SINTPq

Par#ciparam  também  da  reunião  as  seguintes  pessoas:  Warley  Menezes,  Daniella  Farias

ScarassaP, e Higor  da Silva  Viegas  da SMDEST/PMC, Mauro Massanori  Miyashiro  do Ins#tuto

Eldorado, Rangel Arthur, Patricia Mariuzzo e Telmo Lustosa da Unicamp, Alencar de NeRo Jr. do

IFSP, e Everson de Aro Capobianco do SENAI,  João Sato do Venturus, Antonio Carlos Bordeaux do

Rego da CNI/BXTEC, Roberto Soboll e José Eduardo Bertuzzo do Ins#tuto Eldorado. 

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do Ins#tuto Eldorado

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, o Sr. Roberto Soboll

Superintendente  do  Ins#tuto  Eldorado fez  uma  saudação  de  boas  vindas  aos  presentes  e

apresentou a  ins#tuição. O Sr.  Soboll  informou que o Ins#tuto Eldorado completa 20 anos de

existência em 2019 e conta atualmente com cerca de 800 colaboradores,  tem 59 parceiros e

investe cerca de 190 milhões em P&D. O Eldorado possui  cer#ficações relevantes,  como, por

exemplo,  da  ABNT/ISO,  MicrosoT e  Apple  e  é  uma  unidade  credenciada  pela  EMBRAPII.  Ele

destacou  o  momento  único  que  o  mundo  atravessa  em  termos  da  introdução  de  novas

tecnologias, usando a metáfora de que elas formam uma grande onda que poderá se transformar

em um tsunami e que o Eldorado está buscando surfar nessa onda. Segundo ele, é de extrema

importância que haja o estreitamento de relações entre os parceiros para que o país possa se

beneficiar dessa onda. O Presidente do Conselho destacou a importância do Ins#tuto Eldorado e

parabenizou o palestrante pela apresentação.

2) Leitura do expediente

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

comunicação de ausências na reunião dos seguintes conselheiros: Celso Barros (CIATEC), Newton

Frateschi (Unicamp), Edvar Pera Jr (SoTex), Márcio Ricardo (IMA) e Luis Madi (ITAL). Comunicou

também  que  houve  uma  alteração  dos  representantes  do  CTI  Renato  Archer  no  conselho,
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assumindo como #tular o Dr. Jorge Silva e como suplente o Dr. Roberto Panepucci. Por úl#mo, foi

comunicado aos presentes que a posse dos novos membros do conselho para o período março de

2019 a fevereiro de 2021 se dará no mês de março próximo.

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 e pautas de reuniões 2019

O Secretário do conselho apresentou uma proposta para o calendário de reuniões e o mesmo foi

aprovado. Sendo man#do como diretrizes básicas a organização das reuniões na úl#ma sexta-feira

de cada mês, com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro que não terão reuniões, e com

o início às quinze horas. O local de realização será comunicado por ocasião da convocação das

reuniões. Houve uma ressalva quanto à data da posse dos membros do conselho para a nova

gestão, que eventualmente poderá prejudicar a realização da reunião programada para o mês de

março. O calendário aprovado é o seguinte:

Reunião Data 

34ª Reunião Ordinária 22/02/2019

35ª Reunião Ordinária 29/03/2019

36ª Reunião Ordinária 26/04/2019

37ª Reunião Ordinária 31/05/2019

38ª Reunião Ordinária 28/06/2019

39ª Reunião Ordinária 30/08/2019

40ª Reunião Ordinária 27/09/2019

41ª Reunião Ordinária 25/10/2019

42ª Reunião Ordinária 29/11/2019

5) Resultados da Semana Municipal de CT&I de 2018

A conselheira Maria  Cecilia apresentou os resultados da Semana Municipal  de CT&I de 2018.

Segundo ela, a semana teve a par#cipação de um público total de cerca de 3400 pessoas, que

par#ciparam de cerca de 30 diferentes a#vidades. Desse total, par#ciparam cerca de 1300 alunos

da rede municipal de ensino, abrangendo 25 escolas. Alguns dos destaques foram a realização do

“CampinAção - Desafio de Matemá#ca” com cerca de 500 alunos e a sessão de teatro realizada no

Teatro da IMA com a par#cipação de 400 alunos. O presidente do conselho comentou que essa

inicia#va rela#va ao CampinaAção par#u da Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  tendo

como mote o tema “A matemá#ca está em tudo”,  u#lizado na Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia 2017 e que desde o primeiro ano teve uma grande recep#vidade por parte das escolas.

A adesão por parte da escola em 2018 cresceu em relação ao ano anterior e deverá ser maior

ainda  no próximo ano.  O conselheiro Jorge Silva  propôs ampliar  a divulgação para as  escolas

par#culares. O secretário do conselho informou que não há restrições quanto a essa par#cipação

e que a única condição é que as escolas par#culares façam uso de transporte próprio. André von

Zuben  comentou  também  sobre  um  edital  a  ser  divulgado  pelo  MCTIC  para  promover  a

popularização da ciência no país, deverão ser contempladas cinco cidades com recursos da ordem

de 20 milhões de reais por projeto.

6) Roteiro da Tecnologia & Inovação

O secretário  do conselho Carlos  Passos  informou que o Circuíto de Tecnologia  e Inovação foi

reba#zado como Roteiro da Tecnologia & Inovação e que o folder de divulgação está sendo revisto

para ser enviado para a gráfica. Foi solicitado que as ins#tuições que ainda não aderiram possam

fazê-lo o mais rápido possível. Informou ainda que será organizada uma visita de membros do
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conselho à São Bernardo do Campo para conhecer o programa de Turismo Industrial que eles

organizam e que está servindo de benchmark para Campinas.

7) Eventos apoiados pelo CMCTI em 2019

O  presidente  do  conselho  teceu  algumas  considerações  sobre  os  eventos  que  o  CMCTI  tem

apoiado de forma mais incisiva nos úl#mos anos, dentre eles estão a Semana Municipal de CT&I

(SMCTI) e o InovaCampinas, o primeiro é organizado pela SMDEST/PMC e segundo pela Fundação

Fórum Campinas Inovadora, ambos em parceria com os atores relevantes do ecossistema de CT&I

de Campinas e região. Em relação à SMCTI 2019, que segue o calendário da 16ª Semana Nacional

de C&T, cujo tema neste ano é “Bioeconomia:  Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento

Sustentável”  e  será  realizada  no  período  de  21  a  27  de  outubro  de  2019,  informou  que  a

programação  será  iniciada  em  breve  e  que  a  par#cipação  de  todos  é  muito  importante.  O

InovaCampinas, segundo o conselheiro Gurgel, está na fase de montagem das equipes, reserva do

Expo D. Pedro, busca de recursos e outros. O presidente do conselho reforçou a necessidade de

que seja disponibilizado o material de divulgação do InovaCampinas para viabilizar o engajamento

de outros atores na organização e na busca de patrocínios. Comentou também sobre a possível

adoção do Siriús/CNPEM como um dos “ganchos para o evento”.

8) Informes sobre a pauta permanente do conselho

- NanoPolo Campinas-Brasil – O secretário do conselho informou que foi realizada uma reunião

dos  membros  dos  comitês  em  fevereiro  para  planejar  as  próximas  a#vidades  a  serem

empreendidas.  Informou  que  no  dia  10/04  será  realizado  o  Seminário  Componentes  e

Semicondutores - Poli#cas Nacionais para P&D. Este Seminário é uma inicia#va da Secretaria de

Empreendedorismo e Inovação - SEMPI/MCTIC do Ministério de Ciência Tecnologia Inovação e

Comunicações e visa coletar subsídios para formulação de novas polí#cas e programas para a área.

Nos dias  11 e  12/04  será  realizado o  evento  Seminatec na  Unicamp e para  abril  está  sendo

programada uma reunião com empresas que atuam nas temá#cas do NanoPolo. Informou ainda

que  está  sendo  preparada  uma proposta  de projeto  para  a  solicitação  de  apoio  financeiro  à

Fapesp.

- PECCI – Foi informado que a etapa de consulta interna do plano entre os membros do CMCTI e

técnicos da Prefeitura foi concluída. As contribuições recebidas foram incorporadas em uma nova

versão, que está agora em consulta pública até o dia 31 de março. Está previsto que em abril o

plano seja subme#do à aprovação pelo conselho.

- APL TIC – Sem novidades.

- Programa Hub de Startups de Campinas – Já há um draT pronto do programa que deverá ser

subme#do  à  discussão  nos  próximos  meses.  O  presidente  do  conselho  propôs  finalizar  o

documento até meados desse ano.

9) Outros Assuntos

O  presidente  do  conselho  informou  que  no  dia  15/03  será  realizada  uma  reunião  com  os

representantes  das  Ins#tuições de Ensino Superior  para discussão de estratégias  que visem a

formação e a capacitação de talentos em áreas estratégicas, para atender as demandas atuais e

futuras dos integrantes do ecossistema de inovação de Campinas, em especial, das empresas de

alta tecnologia. O Sr. Bordeaux comentou sobre a importância do assunto e que a formação é

diferente quando se trata de talentos para atuar em startups e em empresas convencionais. Ele

mencionou que no Porto Digital de Recife existe uma inicia#va semelhante. O Sr. Soboll comentou

que isso tem impedido ou, pelo menos, diminuído o êxodo dos estudantes que lá se formam.

Soboll comentou ainda que a formação de talentos tem sido um problema crônico que a#nge o

Ins#tuto Eldorado e os demais atores do nosso ecossistema.

O  presidente  do  conselho,  a  [tulo  de  compar#lhamento  de  informações,  destacou  que  as

discussões  para  a  criação  do  Hub  Internacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  Unicamp

(HIDS) tem evoluído, inclusive com a inserção da área Polo de Alta Tecnologia da CIATEC II nessas

discussões. Essas discussões têm contado com a par#cipação de técnicos de várias secretarias da
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Prefeitura de Campinas. Informou ainda que está em discussão a elaboração de um Master Plan,

que deverá contar com o apoio do BID, a exemplo do que já está sendo feito com o PECCI. 

Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu pela presença e pela contribuição de

todos neste mandato que está se encerrando nessa reunião. Informou que a data de posse dos

novos conselheiros será em março e que se agenda do Prefeito permi#r, ela será realizada no dia

29/03.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.

Campinas, 22 de fevereiro de 2019.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


