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Ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e dezenove realizou-se na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie a trigésima sétima 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 discutir a seguinte pauta: 1) Boas-vindas e 
apresentação do anfitrião; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) 
Apresentação do Programa Campinas Empreendedora-pelo Sebrae Campinas; 5) Apresentação 
sobre o Programa de Formação de Talentos; 6) Atualização sobre o InovaCampinas 2019; 7) 
Informes sobre a Semana Municipal 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 
 Maria Cecília Pires de Campos, representante da PMC 
 Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
 Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC 
 Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM 
 Paulo José Pereira Curado, representante do CPqD 
 Lilian Anefalos, representante do IAC 
 Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
 Maira Rodrigues Arruda, representante da ACS 
 Roberto Panepucci, representante do CTI 
 Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 
 Luciano Assis, representante do SOFTEX 
 Ricardo Fialho Tafas Júnior, representante do CIESP 
 Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante do CIESP 
 Zuhair Warwar, representante da ABINFO 
 Roberto Tortorelli, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Daniella F. Scarassatti da SMDEST/PMC, 
Antonio Carlos da Silva, ETEC Bento Quirino, Emiliano Beguini e Saint Clair Izidoro da 3XBIT, Eniceli 
Rodrigues Moraes do SENAI, Telmo Lustosa da Unicamp, e Ronado Finardi Jr. da Fitec. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Boas-vindas e apresentação do anfitrião 
O Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, fez uma saudação inicial aos presentes e em seguida 
passou a palavra ao representante da Universidade Mackenzie que após uma saudação de boas-
vindas apresentou a história da Universidade destacando que a Universidade abriga a mais antiga 
escola de Engenharia de natureza privada do Brasil, inaugurada em 1896; discorreu sobre as 
pesquisas realizadas pela Universidade nas áreas de Radioastronomia e Astrofísica, em parceria com 
a NASA e o INPE; apresentou o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e 
Nanotecnologia (MackGraphe), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) dentre outras. Destacou ainda o empenho e o interesse da direção do Campus 
Campinas em atuar com todos os demais atores do ecossistema de CT&I participando ativamente 
das atividades e, sempre que possível, estabelecendo parcerias com estes atores. Ele ainda explicou 
a ação de marketing adotada pela universidade em Campinas, que até poucos anos ainda não era 
muito conhecida na cidade. Acrescentou que no Mackenzie, o empreendedorismo foi 
implementado na grade curricular de todos os cursos há 3 anos. 
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2) Leitura do expediente 
O Segundo Secretário e Conselheiro Edvar Pera Jr. fez a leitura do expediente informando que 
recebeu a comunicação de ausências na reunião dos seguintes conselheiros: Carlos Passos da PMC, 
José Porsani do SINTPq, Newton Frateschi da Unicamp, Paro do CPqD, Gurgel, da Fundação Fórum 
Campinas Inovadora e Paulo Frank Behrens da PUC Campinas. Na sequência comunicou que foi 
programada uma visita dos membros do conselho ao Sirius/CNPEM no dia 14/06 e solicitou aos 
interessados que enviem e-mail para Carlos Passos. 
 
3) Aprovação da ata da última reunião 
O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata da última reunião havia sido previamente 
distribuída aos Conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi 
aprovada por unanimidade. 
 
4) Apresentação do Programa Campinas Empreendedora-pelo Sebrae Campinas 
O Sr. Nilcio Cairbar de Souza Freitas, Gerente do Escritório Regional do Sebrae Campinas, fez uma 
apresentação do Programa Campinas Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Campinas em 
parceria com o Escritório Regional em Campinas do Sebrae. O Programa Campinas Empreendedora 
visa fomentar o empreendedorismo, a inovação e a competitividade dos pequenos negócios do 
município. Tem também como objetivo capacitar empreendedores e dar oportunidade e formação 
para quem busca iniciar o seu próprio negócio, gerando renda e emprego na cidade. Entre as ações 
propostas estão mais de 100 cursos online gratuitos, Educação Empreendedora para professores e 
alunos, atendimento do Sebrae Móvel nas subprefeituras da cidade e Prefeitura de Campinas, além 
de eventos para fomentar o empreendedorismo. Ele destacou a disponibilização do Sebrae Móvel, 
unidade de atendimento móvel ao empreendedor e o evento Dia do Crédito, com foco nas EPPs e 
MEs participantes do Programa, onde serão apresentadas as modalidades de crédito existentes e 
será oferecido atendimento personalizado de instituições financeiras presentes no evento. 
 
5) Apresentação sobre o Programa de Formação de Talentos 
O Presidente do Conselho André von Zuben apresentou um breve histórico do programa destacando 
a adesão maciça das instituições de ensino, tanto de nível técnico quanto de nível superior. Ele 
destacou a busca da interação e participação das empresas, passando a seguir a palavra ao 
conselheiro Edvar Pera Jr. que relatou as reuniões que foram realizadas com as empresas e a 
necessidade de realização de ações imediatas visando suprir, no menor prazo possível, a carência 
de profissionais técnicos especializados. Destacou ainda a participação no projeto das Entidades 
Assistenciais que têm interesse em reestruturar o currículo dos cursos do Programa Jovem Aprendiz 
de forma a alinhar com as necessidades das empresas, aumentando a empregabilidade. O 
Conselheiro Paulo Curado representante do CPqD, destacou o programa de formação destinado a 
Pessoas com Deficiência (PcDs), que foi realizado pelo CPqD com grande sucesso, e sugeriu a 
inclusão deste público no Programa de Formação de Talentos, o que pode fortalecer a busca por 
patrocinadores, se colocando à disposição para apresentar a experiência e as lições aprendidas com 
a iniciativa. 
 
6) Atualização sobre o InovaCampinas 2019 
O presidente do conselho André von  Zuben destacou o crescimento que vem sendo registrado, ano 
após ano, no Inova Campinas e informou que este ano será lançado um novo nome e formato: o 
evento Campinas Innovation Festival terá uma duração mais longa sendo que, nos primeiros 10 dias, 
no período entre 19 e 29 de outubro, acontecerão vários eventos distribuídos por toda a cidade e 
realizados por todos os atores do ecossistema, envolvendo eventos técnicos, científicos, 
apresentações culturais, shows, etc. Nos dias 30 e 31 de outubro será realizado o Campinas Trade 
Show (nome ainda a ser confirmado) como o “grande momento” de apresentação de todas as ações 
empreendidas pelos atores do ecossistema de CT&I de Campinas e região.  
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7) Informes sobre a Semana Municipal de CT&I 
A conselheira Maria Cecília agradeceu e parabenizou as organizações que cumpriram o prazo de 
envio de propostas de atividades para a semana de 2019 (PUC Campinas, Senai Zerbini, Fatec e 
Centro Boldrini). A conselheira pediu que os conselheiros agilizassem o encaminhamento, para que 
haja tempo suficiente para organizar o site com as inscrições e destacou a inclusão de mais um novo 
local neste ano, o Centro Boldrini. 
 
8) Outros assuntos 
O Conselheiro Edvar apresentou a estratégia do governo estadual de fomentar 11 polos de 
desenvolvimento econômico e destacou a presença de Campinas em muitos deles, com alguns 
benefícios que podem redirecionar nosso projeto e ficou de enviar o filme e a apresentação da 
Secretaria Estadual a respeito desse assunto. Foi solicitado que Campinas trabalhe de forma 
colaborativa com Marília e Bauru, que acabaram ficando fora dos polos desenhados pela Secretaria 
Estadual. O projeto do APL de TIC será apresentado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
de Campinas na semana do dia 24. A expectativa é que até o final de julho e início de agosto o APL 
esteja formalizado. 
 
O presidente André von Zuben disse que a secretaria está formatando o programa Campinas Startup 
e disse que é provável que aguarde a aprovação do novo marco legal para fazer o lançamento do 
programa, pois assim já sairá com a adequação necessária. Ele também ressaltou a importância de 
participação do conselho na consulta pública sobre o marco legal de startups, que estará aberto até 
o dia 23/06. Campinas pode contribuir com a experiência que temos, por isso é muito importante 
que todos leiam, façam críticas e sugestões. Sugeriu que o conselho envie um documento, pois pode 
ter um peso maior. Para isso, pediu aos conselheiros que encaminhem por e-mail as sugestões que 
acreditarem que valha a pena ser encaminhadas por meio do conselho.  
 
O professor Telmo, da Unicamp, anunciou a terceira turma do curso de SmartCities e parabenizou 
o conselho pelo PECCI. Segundo ele, o documento ficou muito bom e tem certeza de que terá 
repercussão nacional. Sugeriu que o documento também seja levado e mostrado em eventos 
internacionais como referência. Ele ainda sugeriu que no evento Campinas Trade Show haja um 
espaço para esse tema.  
 
O presidente do conselho informou que vai marcar com o Prefeito uma solenidade para fazer o 
lançamento oficial.  
 
O conselheiro Curado convidou a todos para um evento sobre Cidades Inteligentes no CPqD no 
próximo dia 5 e anunciou que ainda neste ano haverá um evento dobre Inteligência Artificial. Em 
setembro está programado um outro evento sobre agro, que ele vai verificar se poderá ser 
transferido para outubro, para integrar a programação do Campinas Innovation Festival. 
 
Saint Clair Izidoro, da Startup 3XBIT, divulgou o evento Conpec Weekend, nos dias 31 de maio, 01 e 
02 de junho, que será realizado no Alphaville Empresarial, cujo objetivo é fomentar novos negócios. 
Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos e à Universidade 
Mackenzie pela acolhida. 
 
Eu, Edvar Pera Jr., Segundo Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
redigi a presente ata. 
 
Campinas, 31 de maio de 2019. 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

Edvar Pera Jr. 
Segundo Secretário 
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