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Ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezenove realizou-se na Universidade São Francisco 
a trigésima oitava 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 sobre Agricultura 4.0, Agritechs e Programa 
TechStart; 5) Apresentação do novo formato do InovaCampinas 2019; 6) Informe sobre a Semana 
Municipal de CT&I e 7)  Outros Assuntos. 
 
A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 

 André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho 
 Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
 Maria Cecilia Pires de Campos, representante da PMC 
 Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC 
 Ricardo Fialho Tafas Júnior, representante do CIESP 
 Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante do CIESP 
 Edvaldo Paro, representante do CPqD 
 Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 
 Eduardo Gurgel do Amaral, representante da FFCi 
 Newton Frateschi, representante da Unicamp 
 Lilian Anefalos, representante do IAC 
 Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas 
 Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 
 Luciano Assis, representante do SOFTEX 
 Zuhair Warwar, representante da ABINFO 
 Roberto Tortorelli, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Daniella F. Scarassatti da SMDEST/PMC, Mauro 
Miyashito do Eldorado, Silvia Massruha da Embrapa, Marcelo Gozeloto do Senac, Gerado Caixeta da USF, 
João Sato do Venturus e Renata dos Anjos do SIDI. 
 
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 à Dra. Silvia Massruha, Chefe-Geral da Embrapa Informática Agropecuária, que fez uma 
apresentação sobre Agricultura 4.0, Agritechs e Programa TechStart AgroDigital. A Dra. Silvia falou sobre 
as 46 unidades da Embrapa e seus 3 tipos de unidades: produto, ecorregionais (biomas) e temáticas 
(como a informática agropecuária). A unidade de informática trabalha de forma transversal com outras 
41 unidades da Embrapa brasileira. Ela explicou sobre a evolução das TIC na agricultura e as estratégias 
de PD&I, especialmente com foco em Biotecnologia e Bioinformática. A Dra. Silvia também apresentou 
o perfil do novo consumidor da área rural e das agriculturas 1.0 (mecanização por tração animal), 2.0 
(mecanização por motor à combustão), 3.0 (sistemas guiados e agricultura de precisão) e 4.0 (fazendas 
conectadas). Ela destacou a importância das startups (Agtechs) para a Agricultura Digital (Agro 4.0) e 
descreveu o ecossistema no qual está inserida, explicando também a importância da IoT para todo esse 
cenário e como os agentes se conectam e promovem inovação. Falou também sobre o Programa de 
Aceleração de Startups na área de Agricultura Digital, em busca de soluções para 8 problemas elencados 
na rede da Embrapa. Os Conselheiros debateram alguns aspectos dos assuntos apresentados e 
elogiaram as ações da Embrapa e do Programa StarTech Agro Digital. 
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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 e Maira 
Rodrigues Arruda da CampinasTech. 
 
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) Boas vindas e apresentação do anfitrião 
O Prof. Dr. Geraldo Caixeta, Diretor do Campus de Campinas da Universidade São Francisco, após uma 
saudação de boas-vindas apresentou os campi da universidade e os cursos das unidades de Campinas. 
O Dr. Caixeta também falou sobre as linhas de pesquisa da universidade e os trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos em Campinas. Destacou a participação da entidade nas ações em prol do 
desenvolvimento da cidade e o interesse em participar cada vez mais ativamente das atividades e 
projetos do ecossistema. 
 
5) Apresentação do novo formato do InovaCampinas 2019 
O Conselheiro Newton Frateschi apresentou o evento Campinas Innovation Festival que será realizado 
no período entre 19 e 31 de outubro. Esse festival que combina tecnologia, inovação, 
empreendedorismos, artes e outras atividades de entretenimento terá vários eventos distribuídos por 
toda a cidade, com a participação de diversos atores do ecossistema. Nos dias 30 e 31 de outubro será 
realizado o InovaCampinas Trade Show, novo nome para o evento InovaCampinas, como o “grande 
momento” de apresentação de todas as ações empreendidas pelos atores do ecossistema de CT&I de 
Campinas e região. O Presidente do Conselho, André von Zuben, ressaltou a importância da participação 
das empresas, das ICTs e das universidades. 
 
6) Informe sobre a Semana Municipal de CT&I 
A conselheira Maria Cecília informou que a programação da semana já está estruturada e que o site está 
sendo alimentado com as informações, mas que ainda há tempo para inserir atividades e caso alguma 
instituição queira participar, esta deverá entrar em contato. A previsão para o lançamento da 
programação e início das inscrições é para agosto. 
 
7)  Outros Assuntos 
O conselheiro Edvar informou que um grupo de trabalho está desenvolvendo um planejamento para um 
programa de formação de talentos em TIC. Os trabalhos englobam uma pesquisa com empresas da área 
de TIC para identificar os perfis demandados e a quantidade de profissionais que estão sendo buscados. 
A partir da análise dos resultados da pesquisa será proposto um conjunto de cursos a serem ofertados 
e uma estratégia para viabilizar o programa. Informou que será montada uma turma piloto para testar 
o modelo de trabalho. 
 
A próxima reunião do conselho será no dia 30/08 no CTI Renato Archer. 
 
Eu, Edvar Pera Jr., Segundo Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, redigi a 
presente ata. 
 
Campinas, 28 de junho de 2019. 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

Edvar Pera Jr. 
Segundo Secretário 

 


