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Ata da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro de dois mil e dezenove realizou-se no Instituto Eldorado a 
quadragésima primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI), iniciando-se às 14:30 horas, quando constatado o quórum regulamentar, conforme Regimento 
Interno, para discutir a seguinte pauta: 1) Saudação de boas-vindas; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação 
da ata da última reunião; 4) Apresentação do SIDI – Comemoração de 15 anos de atividades; 5) Resultados 
preliminares e impressões sobre o Campinas Innovation Festival e do InovaCampinas Trade Show; 6) 
Resultados da Semana Municipal de CT&I; 7) Balanço das atividades de 2019 e plano para 2020 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 
• Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 
• Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da PMC 
• 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 
• Lilian Anefalos, representante do IAC 
• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 
• Luciano Assis, representante do SOFTEX 
• Rangel Arthur, representante da UNICAMP 
• Zuhair Warwar, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: Alexandre Bueno da Graffe, Antônio Carlos 
Bordeaux do Rego da CNI/BXTEC, Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI Zerbini, Everson de Aro Capobianco 
do Senai Roberto Mange, Fabio Pagani do IVP, João Sato do Venturus, Josué Menezes do Bairro Inteligente, 
Luciano Correa do SIDI, Paulo Ivo da Fitec, Renata dos Anjos do SIDI, Ronaldo Finardi Jr. da Fitec, Valéria 
Reis da Unicamp, Diônes Lima do Softex Nacional. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Saudação de boas-vindas 
O Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, fez uma saudação inicial a todos os presentes e fez um 
agradecimento especial ao Instituto Eldorado por ceder o espaço para a realização de mais uma reunião 
ordinária do conselho. Na sequência passou a palavra ao Conselheiro Edvar para que pudesse explicar o 
evento que seria realizado na sequência com a presença de diversas autoridades. O conselheiro explicou 
que seria realizado o lançamento do Projeto de Capacitação Empreendedora, uma iniciativa do Governo 
Federal executada pela Softex em parceria com o Instituto Eldorado no âmbito do PPI/Lei de Informática. 
O evento contou com a participação do Excelentíssimo Sr. Ministro Marcos Cesar Pontes e representantes 
do Softex Nacional. O projeto tem como objetivo contribuir para a redução do déficit de recursos humanos 
em Tecnologias da Informação e Comunicação, mediante a capacitação profissional e o incentivo ao 
empreendedorismo, a atualização de laboratórios e o desenvolvimento de pesquisas, bem como o 
mapeamento das principais necessidades das empresas participantes. 
 
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: Newton Frateschi da Unicamp, Eduardo Gurgel 
da FFCi, José Eduardo Azarite da FFCi, Willian Barbanera da Cimcamp, Tiago Aguirre do CIESP Campinas, 
Luis Madi do Ital, Frank Bhrens da PUC Campinas e José Porsani do Sintpq.  
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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 SIDI – Comemoração de 15 anos de atividades 
A Sra. Renata Martins dos Anjos, Diretora de Desenvolvimento Corporativo do SIDI, fez uma apresentação 
das atividades do instituto. Iniciou a sua fala comentando que o instituto está comemorando 15 anos em 
2019. Segundo ela o SIDI, que nasceu em 2004, é especialista em solucionar problemas tendo como 
compromisso transformar e facilitar vidas entregando recursos inovadores aos seus clientes. Os principais 
setores de atuação do instituto são: TIC, Saúde, Elétrico, Agro e Auto. Suas principais competências são: 
IA, Nuvem e Segurança Cibernética. O Presidente do conselho parabenizou a palestrante pela relevância 
do trabalho desenvolvido pelo SIDI e reforçou a importância de que as instituições divulguem as suas 
atividades para que haja um maior conhecimento das atividades realizadas. Segundo ele, conhecer melhor 
o que cada instituição desenvolve e as competências que possuem é fundamental para a promoção da 
interação e da realização de projetos cooperativos. 
 
5) Resultados preliminares e impressões sobre o Campinas Innovation Festival e do InovaCampinas Trade 
Show 
O Campinas Innovation Festival – CIF 2019, realizado durante duas semanas, dos dias 19 a 31 de outubro 
de 2019, teve a participação de 45 instituições, com cerca de 135 eventos realizados, tendo impactado um 
número estimado de 30.000 pessoas. Já o InovaCampinas Trade Show - ITS 2019, realizado nos dias 30 e 
31 de outubro, fazendo o fechamento do CIF, teve a participação de 3.000 pessoas, 70 expositores, 300 
reuniões de negócios, 20 conferências, 60 palestrantes nacionais e internacionais e cerca de 18 horas de 
conteúdo. Na avaliação dos presentes os resultados obtidos foram bastante expressivos, não só pela 
quantidade de pessoas impactadas e atividades realizadas, mas pela qualidade do que foi organizado. A 
combinação de eventos de tecnologia, empreendedorismo e inovação com a parte cultural e de 
entretenimento propiciou ampliar o número de participantes e oferecer um leque maior de experiências 
e de oportunidades para a disseminação e o fortalecimento da marca de Campinas como a “Cidade do 
Conhecimento e da Inovação”. É esperado que com a realização de novas edições esse evento alcance 
uma maior projeção da cidade e da região de Campinas a nível nacional e internacional. 
 
6) Resultados da Semana Municipal de CT&I 
A Semana Municipal de CT&I, realizada de 21 a 27 de outubro, teve como tema em 2019 “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. Foram organizadas 95 atividades em 17 
instituições participantes. Aproximadamente 4.200 crianças participaram, sendo 1.200 nas atividades nas 
ICTs e 3.000 no PESCO (Fórum Estudantil de Pesquisa e Conhecimento na Escola), 18 escolas participaram 
das atividades nas ICTs e 24 escolas participaram do PESCO. Esse evento, que está em sua sétima edição, 
já se tornou tradicional em Campinas e tem tido a cada ano um número maior de participantes. O evento 
tem recebido avaliação bastante positiva por parte de todos os participantes. 
 
7) Balanço das atividades de 2019 e plano para 2020 
O Secretário do Conselho apresentou um balanço das atividades das reuniões do conselho em 2019. 
Foram realizadas 7 reuniões até o momento, fora a atual, com um total de 197 participantes, com média 
de 28 pessoas por reunião, representando 33 instituições. Dentre as principais ações 
apoiadas/empreendidas em 2019 estão: Campinas Innovation Festival - CIF 2019, InovaCampinas Trade 
Show - ITS 2019, Semana Municipal de CT&I – SMCTI 2019, Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente 
– PECCI 2019-2029, NanoPolo Campinas-Brasil, estruturação de um Hub de Startups em Campinas, Portal 
Campinas Inovadora, Circuito de Tecnologia e Inovação de Campinas e Região, programa formação de 
talentos em TIC, dois estudos realizados pelo BID para o fortalecimento do ecossistema de CT&I de 
Campinas e região e o credenciamento do APL de TIC da cidade de Campinas na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. O conselheiro Paro comentou 
sobre a relevância dos resultados e da importância que o conselho tem tido ao longo dos anos. Na 
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sequência, o Secretário do conselho consultou os presentes sobre a manutenção da periodicidade das 
reuniões e sobre o calendário em 2020. Todos concordaram em manter a frequência mensal e aprovaram 
o calendário apresentado. Para 2020 está prevista a realização dos seguintes eventos: 8ª Semana 
Municipal CT&I que acontecerá entre os dias 20 e 25 de outubro de 2020, com o tema: “Inteligência 
Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”; InovaCampinas Trade Show 2020 – Data a definir 
(proposta inicial 27 e 28/10/2020); e Campinas Innovation Festival a ser realizado em duas semanas, 
incluindo o período do ITS 2020. 
 
8) Outros Assuntos 
 
O Sr. Alexandre Bueno informou aos presentes a publicação do livro Mundo Conectado que trata do tema 
IOT e o impacto nos negócios, nas cidades e na vida das pessoas. O livro foi lançado em duas ocasiões no 
evento Futurecom em São Paulo e no InovaCampinas Trade Show. 
 
O Secretário do Conselho informou que a FAPESP está com uma chamada aberta sobre o tema “Ciência 
para o Desenvolvimento”. A chamada contempla propostas para Núcleos de Pesquisa Orientada a 
Problemas em São Paulo (NPOP-SP) do Programa Ciência para o Desenvolvimento estabelecidos em 
colaboração entre Institutos de Pesquisa e, desejavelmente, Universidades ou Instituições de Ensino 
Superior, e órgãos de governo ou empresas. As propostas podem ter financiamento de 5 anos e o prazo 
final para apresentação de propostas é 17/02/2020. A previsão de anúncio dos resultados é 29/06/2020. 
A chamada está aberta aos temas e áreas de: Saúde; Energia para o Desenvolvimento: eficiência 
energética; Agricultura e Abastecimento; Manufatura Avançada e Materiais Avançados; Cidades 
Inteligentes e Segurança Pública; Conservação do Meio Ambiente e Sustentabilidade: pesquisa inspirada 
pelo modelo internacional de Centros de Síntese. 
 
O vice-presidente executivo do Softex Nacional Sr. Diônes Lima comentou sobre o lançamento do projeto 
que ocorreria após a reunião do conselho, destacando a importância da formação de mão de obra 
qualificada e da adoção de uma metodologia ágil para a capacitação de rápida de profissionais em TI. 
Comentou que o projeto de Campinas é um piloto que será disseminado a nível nacional. Falou também 
sobre a importância da Lei de Informática para o desenvolvimento de competências no país e da 
oportunidade que os recursos do PPI (Programas e Projetos Prioritários em Tecnologia da Informação) 
trazem para a realização de projetos conjuntos com o apoio do Softex. O Sr. Paulo Ivo comentou sobre o 
uso de recursos incentivados pela Lei de Informática em projetos de P&D direto (convênio com ICTs) ou 
por meio de PPIs. Segundo ele, as empresas deveriam usar mais intensamente os projetos de P&D direto. 
O Sr. Diônes comentou que a nova lei em discussão prevê um aporte obrigatório por parte das empresas 
nos PPIs. Ficou acordado entre os presentes que será organizada pela Softex uma reunião para explorar 
possibilidades de projetos cooperativos a ser submetido a financiamento na modalidade PPI.  
 
Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e informou que a próxima 
reunião ordinária será realizada na IMA no dia 14 de fevereiro de 2020. Ele convidou a todos que 
permanecessem no local para o evento que seria realizado a seguir. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, redigi a presente ata. 
 

Campinas, 29 de novembro de 2019. 
 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


