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Ata da 42ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte realizou-se na IMA a quadragésima segunda 
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) Saudação de boas-vindas; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) 
Apresentação do estudo sobre o setor de microeletrônica encomendado pela Sociedade Brasileira de 
Microeletrônica; 5) Apresentação do programa de formação de talentos em TIC; 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 
• Willian Barbanera, 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 
• Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM 
• Edvaldo Paro, representante do CPqD 
• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 
• Lilian Anefalos, representante do IAC 
• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 
• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 
• Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP 
• Zuhair Warwar, representante da ABINFO 

 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: André Rolim da Prefeitura MDCC, Antônio Carlos 
Bordeaux do Rego da CNI/BXTEC, Antônio Carlos da Silva da ETEC Bento Quirino, Daniella F. Scarassatti da 
SMDEST/PMC, Mauro Miyashito do Eldorado, Rogério Moreira do SIDI, Rodrigo Granja da Logithink IT, 
Valéria Reis da Unicamp, Sergio Cavalheiro da IMA, Rita Sponchiado da IMA, Celso Barros da IMA, Fábio 
Vendamim da ABINFO, Eduardo Belluzzo do Terracota Coworking, Wilson Campanholi Júnior da Venture 
Builder 2.5.   
  
Assuntos tratados: 
 
1) Saudação de boas-vindas 
O Presidente do Conselho, Sr. André von Zuben, após uma saudação inicial a todos os presentes fez um 
agradecimento especial à IMA por sediar a primeira reunião de 2020. Na sequência passou a palavra ao 
Senhor Márcio Fernando Corrêa Ricardo da IMA para que fizesse uma saudação inicial e apresentasse a 
instituição. Segundo o Senhor Márcio, a IMA é a responsável, dentre outras atividades, pela gestão das 
informações do município de Campinas, edição e publicação do Diário Oficial do Município eletrônico  - 
DOM, Portal do Cidadão que contempla atualmente 37 serviços públicos, emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica - NFSe com mais de 180 milhões de notas emitidas desde 2011, Procon Digital, Rede 
Metropolitana Ótica de Campinas - RMOC e por sistemas das áreas de Educação, Planejamento, 
Urbanismo, Saúde, Segurança Pública etc. Com a incorporação da CIATEC passou também a gerenciar o 
Polo de alta Tecnologia – CIATEC I e a incubadora municipal. 
 
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: Frank Herman Behrens, representante da PUC 
Campinas, Roberto Tortorelli, representante da ABINFO e Luís Fernando Ceribelli Madi, representante do 
ITAL. 
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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 estudo sobre o setor de microeletrônica encomendado pela Sociedade Brasileira de 
Microeletrônica 
O conselheiro Newton Cesário Frateschi apresentou os resultados de um estudo sobre o setor de 
microeletrônica encomendado pela Sociedade Brasileira de Microeletrônica. O estudo analisa o 
ecossistema de startups de hardware no Brasil e faz um benchmarking de ambientes de fomento do setor. 
No estudo foram abordados e comparados os cenários de 2014 e 2019 para startups de hardware no Brasil, 
tendo sido realizadas análises quantitativa e qualitativa entre os dois cenários. O estudo contempla 
também um benchmarking de ambientes internacionais visando identificar melhores práticas para a 
elaboração de um conjunto de recomendações para a melhoria do ambiente para as startups do Brasil. O 
presidente do conselho parabenizou o conselheiro pelo excelente trabalho realizado, reforçando a 
importância que ele tem para o setor de microeletrônica. 
 
5) Apresentação do programa de formação de talentos em TIC 
O conselheiro Edvar Pera Jr apresentou o programa de formação de talentos em TIC. Segundo ele, o Brasil 
pode acumular um déficit de 408 mil profissionais de TI até 2022 o que poderá gerar uma perda de receita 
da ordem de 167 mi de reais. Há um grande déficit de profissionais de TI no mercado mundial e um grande 
descompasso no modelo de ensino, fazendo com que as empresas tenham que investir tempo e dinheiro 
para superar as dificuldades. Visando mudar essa situação o Softex em parceria com grandes empresas e 
o MCTIC está investindo na capacitação tecnológica para complementar a formação dos jovens que estão 
finalizando o curso técnico, a graduação, ou os programas de formação do tipo Jovem Aprendiz. Isso será 
feito por meio do Programa de Capacitação Empreendedora com várias ações voltadas para a capacitação 
de profissionais. No curso os alunos serão capacitados para atender as demandas básicas de 
conhecimento técnico e pessoal definidas pelas empresas, agilizando o processo de contratação e a 
adaptação dos colaboradores. O conselheiro Carlos Passos comentou que o Softex está realizando também 
o levantamento da demanda por profissionais de TIC para ser compartilhado com as demais instituições 
que atuam na formação desses profissionais.  
 
6) Outros Assuntos 
 
O secretário do conselho, Carlos Passos, informou sobre a 1ª rodada do edital 2020 da FINEP no âmbito 
do programa de investimento em startups inovadoras. Informou, dentre outros detalhes, que o prazo para 
envio de propostas é 15/03/2020 e que cópia do edital será enviada aos conselheiros por correio 
eletrônico. 
 
O Presidente do Conselho, André von Zuben, informou que a será realizado em agosto próximo, em 
Campinas, o Congresso Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - 
ANPEI, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas. 
 
André von Zuben comentou sobre a inauguração do Mescla na PUC Campinas. O espaço Mescla trata-se 
de uma iniciativa promovida pela PUC-Campinas com objetivo de estimular atividades de inovação e 
empreendedorismo. O espaço é formado pelo Mescla Coworking e pelo Laboratório de Fabricação Digital. 
 
André von Zuben comentou sobre a realização do Demoday do TechStart Agro Digital.  O TechStart Agro 
Digital é um programa de aceleração criado pela Embrapa e pela Venture Hub, com apoio da Anprotec, 
para ajudar Startups, Grandes Empresas e Instituições a acelerarem negócios e tecnologias para o 
Agronegócio. No Demo Day foram apresentados 11 pitches das startups que concluíram o programa. Ele 
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comentou sobre o sucesso do programa e a qualidade das apresentações. Informou que estão sendo 
discutidos dois outros programas para Foodtech e Inteligência Artificial nos mesmos moldes do Techstart. 
 
O Senhor Wilson Campanholi Júnior fez uma apresentação da Venture Builder 2.5, cuja missão é ajudar 
empreendedores a criarem e estruturarem negócios lucrativos sustentáveis com alto impacto social no 
setor 2.5. Informou ainda que o lançamento será realizado em breve. 
 
Foram registradas duas novas adesões para sediar as próximas reuniões do CMCTI, o SIDI em abril e a 
Inova da Unicamp em maio. 
 
Ao final da reunião o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e informou que a próxima 
reunião ordinária será realizada no CTI Renato Archer no dia 27 de março de 2020. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, redigi a presente ata. 
 

Campinas, 14 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


