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Ata da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove realizou-se no CTI Renato Archer a 
trigésima 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 discutir a seguinte pauta: 1) Boas-vindas e apresentação do anfitrião; 2) Leitura do 
expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) Proposta de criação de uma Plataforma 
Tecnológica para o HUB de Startups de Campinas; 5) Informes sobre o InovaCampinas 2019 e 6) 
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 
 Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
 Maria Cecilia Pires de Campos, representante da PMC 
 Raul Mariano Cardoso representante da ACS 
 Maira Rodrigues Arruda, representante da ACS 
 Ricardo Fialho Tafas Júnior, representante do CIESP 
 Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM 
 Edvaldo Paro, representante do CPqD 
 Paulo José Pereira Curado, representante do CPqD 
 Roberto Panepucci, representante do CTI 
 Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
 Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas 
 José Paulo Porsani, representante do SINTPq 
 Luciano Assis, representante do SOFTEX 
 Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP 
 Zuhair Warwar, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Antônio Carlos Bordeaux do Rego da 
CNI/BXTEC, Antônio Carlos da Silva da ETEC Bento Quirino, Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI 
Zerbini, Gerado Caixeta da USF, Ronaldo Finardi Jr. da Fitec, Isabel Pagano do Museu de História 
Natural, André Rolim do Museu Dinâmico de Ciências, Mary Angela Biason coordenadora de 
Extensão Cultural, Ribamar Carvalho e Eduardo Cruz da IMA, Fabio Pagani do IVP, Everson de Aro 
Capobianco do Senai Roberto Mange, Rodrigo Alvarenga Rezende, Marcia Castellan, Carolina 
Mattos, Angela Alves, Cleide Pereira, Catia Muniz, Luisa Paseto, Frico Przeybilovicz, Vitor Fernandes, 
Guilherme Leugi do CTI. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Boas-vindas e apresentação do anfitrião; 
O Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, fez uma saudação inicial a todos os presentes e 
passou a palavra ao Dr. Roberto Panepucci, vice-diretor do CTI Renato Archer para apresentar a 
instituição. Segundo ele, o CTI é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) que atua na pesquisa e no desenvolvimento em tecnologia da 
informação, com foco em: microeletrônica, componentes eletrônicos, sistemas, software, 
aplicações de TI, robótica, visão computacional, tecnologias de impressão 3D para indústria e saúde. 
O Dr. Panepucci apresentou os principais projetos do centro e sobre a retomada da implantação do 
Parque Tecnológico CTI-Tec e da construção de um segundo prédio com recursos da Finep. O 
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presidente do Conselho parabenizou o CTI pelas importantes atividades que desenvolve e reiterou 
a importância de sua inserção no ecossistema de CT&I de Campinas. 
 
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 conselheiros: Marcio Ricardo da IMA, Eduardo Gurgel e 
José Eduardo Azarite da FFCi, Lilian Anefalos do IAC e Willian Barbanera da Cimcamp, Tiago Aguirre 
do CIESP Campinas. Na sequência reforçou a importância de que os presentes respondam ao 
questionário enviado pelos consultores do BID que estão realizando o estudo para apoiar a definição 
de um conjunto de instrumentos de política que promovam o avanço da transformação digital de 
Campinas e a internacionalização de suas empresas de base digital. Por fim, registrou as presenças 
dos representantes da Secretaria de Cultura que participaram pela primeira vez das reuniões do 
conselho, Isabel Pagano do Museu de História Natural, André Rolim do Museu Dinâmico de Ciências 
e Mary Angela Biason coordenadora de Extensão Cultural. 
 
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) Proposta de criação de uma Plataforma Tecnológica para o HUB de Startups de Campinas 
O Presidente do Conselho fez um breve histórico sobre as tratativas já realizadas para a criação de 
um hub de startups em Campinas. Foram realizadas conversas com representantes de incubadoras, 
aceleradoras, parques tecnológicos, coworkings/espaços criativos, academia, empresas de 
tecnologia, investidores e associações representativas com atuação em empreendedorismo e 
startups. O programa visa articular a atuação dos atores relevantes do ecossistema de startups de 
Campinas, ampliando o seu alcance e dando maior visibilidade das ações que estão sendo 
desenvolvidas. O conselheiro e presidente do Campinas Tech Raul Cardoso apresentou uma 
proposta de criação de uma Plataforma Tecnológica para o HUB de Startups de Campinas. A 
proposta de criação da Plataforma Tecnológica é fruto de uma parceria entre a SMDEST/CMCTI e a 
Campinas Tech tendo como mote “Sermos um Hub de Startups de referência internacional”. 
Segundo ele, a plataforma é a parte central onde passam todas informações e concentra as 
atividades de um domínio específico. O projeto foi pensado para conectar os interesses de 
visibilidade, conexão e atratividade da cidade de Campinas para todos os atores envolvidos com 
startups e empreendimentos de impacto. Dentre os objetivos estão: dar visibilidade às ações 
internas com o mínimo de operação e maior abrangência possível; ter acesso à Comunidade de 
Startups de Campinas para validar ações e fomentá-las; estar alinhado com outras instituições 
parceiras em suas ações para convergir interesses em sinergia e geração de valor; aumentar o 
impacto relacionado à formação de empreendedores e empreendimentos em Campinas e no país; 
facilitar a transferência de tecnologia e ampliar a geração de empregos. Explicou que a governança 
maior ficará a cargo do CMCTI e será implementada por meio de um Comitê Gestor (CG) e da 
Campinas Tech. O CG fará a gestão da plataforma e a Campinas Tech fará a operacionalização. O CG 
é formado pela Campinas Tech, Prefeitura de Campinas e outros 5 líderes de instituições locais 
atuantes no desenvolvimento de empresas de alto impacto e startups. O Comitê será responsável 
pela gestão do Projeto e seus membros devem firmar Acordo de Cooperação bilateral com a 
executora do Projeto. O Planejamento estratégico deve ser aprovado no CMCTI anualmente, assim 
como a prestação de contas do projeto, sendo que o Comitê é responsável pela elaboração dos 
materiais. O Projeto será executado pela Campinas Tech. Propôs que o anúncio da parceria e início 
dos trabalhos será feito no InovaCampinas em outubro. O Secretário do Conselho disse que 
Campinas tem sido desde os anos 1980 um celeiro de criação de empresas inovadoras e poderá se 
beneficiar ainda mais dessa articulação. O conselheiro Paro falou da importância sobre aproximar 
os empreendedores das instituições de pesquisa e inovação da cidade. O conselheiro Porsani 
comentou sobre a necessidade de Campinas aparecer no ranking da ABStartup, comentando que o 



Prefeitura Municipal de Campinas – PMC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo – SMDEST 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 
número de startups que constam nesse ranking ainda é muito pequeno, comentou também sobre 
a necessidade de o poder público apoiar as startups. O conselheiro Newton Frateschi comentou 
sobre a dificuldade de ter uma base de dados que contenha todas as startups da cidade e se 
comprometeu a apresentar mais detalhes sobre o assunto em uma próxima reunião. O Prof. Caixeta 
comentou sobre a importância de estruturar o ecossistema e da articulação entre os atores, 
especialmente com investidores. O conselheiro Curado comentou sobre a demanda que o CPqD 
tem recebido por parte startups de outros ecossistemas que estão encontrando em Campinas o 
apoio que elas não têm em suas respectivas regiões. Reforçou também a questão de ampliar o 
acesso a capital e sobre a necessidade de investir em comunicação e marketing do ecossistema de 
Campinas. O conselheiro Paro propôs e foi aceita a realização de uma nova rodada de discussões. 
 
5) Informes sobre o InovaCampinas 2019 
O conselheiro Newton Frateschi atualizou os presentes sobre o estágio atual de organização do 
Campinas Innovation Festival (CIF) e do InovaCampinas Trade Show (ITS) a serem realizados em 
outubro próximo. Foi apresentado o Guia de Parceiros com informações sobre a comunicação do 
CIF, como incluir um evento na programação e no site, forma de publicação, pasta com material 
gráfico, eventos já publicados e quem são as pessoas de contato. O Presidente do Conselho reforçou 
a importância da participação de todos nos dois eventos. O Secretário do Conselho informou que o 
material apresentado será disponibilizado aos conselheiros. Newton Frateschi solicitou que as 
instituições incluam os seus respectivos eventos o mais rápido possível no site para que o evento 
comece a tomar forma e viabilize a adesão de outras instituições e a busca por parceiros. 

6) Outros Assuntos 
Devido ao adiantado da hora os demais assuntos previstos na pauta da reunião foram transferidos 
para a próxima reunião. 
 
O Secretário do Conselho ficou incumbido de organizar uma reunião extraordinária para a realização 
de uma nova rodada de discussões para a criação da Plataforma Tecnológica para o HUB de Startups 
de Campinas. 
 
Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e informou que a 
próxima reunião ordinária será realizada na PUC-Campinas no dia 27 de setembro de 2019. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 
 
Campinas, 30 de agosto de 2019. 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 
 


