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Ata da 44ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte realizou-se por meio de videoconferência a 
quadragésima quarta 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 da Embrapa Informática Agropecuária; 5) Discussão sobre a Semana 
Municipal de CT&I 2020 e 6) Outros Assuntos. 
 
A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 

• Alexandra Caprioli, 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 

• Patricia Magalhães de Toledo, representante do CNPEM 

• Edvaldo Paro, representante do CPqD 

• Paulo José Pereira Curado, representante do CPqD 

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 

• Roberto Panepucci, representante do CTI 

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi 

• Lilian Anefalos, representante do IAC 

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL 

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 

• José Paulo Porsani, representante do SINTPq 

• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário) 

• Luciano Assis, representante do SOFTEX 

• Rangel Arthur, representante da UNICAMP 
 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas André von Zuben da Câmara de Vereadores, Celso 
Barros da IMA, Daniella F. Scarassatti da SMDEST/PMC, Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI Zerbini, Everson 
de Aro Capobianco do Senai Roberto Mange, Gerado Caixeta da USF, Luan Lopes Fontes e Leonardo 
Gallissio Movimento Empresa Júnior Núcleo Campinas, Mauro Miyashito do Eldorado, Paulo Ivo da PDI 
Soluções, Renata dos Anjos do SIDI, Ronaldo Finardi Jr. da Fitec, Silvia Massruha da Embrapa, Telmo 
Lustosa da Unicamp, Valéria Reis da Unicamp, Warley Baptista da SMDEST/PMC. 
 
Assuntos tratados 
 
1) Saudação de boas-vindas 
O Secretário do Conselho, Carlos Passos, fez a abertura da reunião apresentando a recém empossada no 
cargo de Secretária Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo (SMDEST), 
a Sra. Alexandra Caprioli, que passou também a exercer a presidência do CMCTI. A Presidente do Conselho 
Alexandra Caprioli saudou a todos, fez um breve relato sobre a sua experiência e pediu que todos também 
se apresentassem. Na sequência ela reiterou a importância do conselho e manifestou a sua intenção em 
contribuir com as discussões da ciência, tecnologia e inovação. Ela comentou que acompanha a discussão 
do tema nas reuniões de diretoria da SMDEST, onde exercia anteriormente o cargo de Diretora de Turismo. 
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2) Leitura do expediente 
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que não houve 
comunicações prévias de ausências por parte dos conselheiros. Reiterou a comunicação prévia realizada 
por correio eletrônico informando sobre o programa 'Estação Hack Na Estrada' do Facebook, que está 
oferecendo 1000 vagas gratuitas de curso online de programação Javascript para pessoas com mais de 16 
anos da cidade.  
 
3) Aprovação da ata da última reunião 
O Secretário 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 pelos presentes com uma abstenção do Conselheiro Porsani que esteve ausente na referida 
reunião. 
 
4) Apresentação da Embrapa Informática Agropecuária 
A Sra. Silvia Massruhá, Chefe-Geral da Embrapa Informática Agropecuária, fez uma apresentação da 
instituição e dos projetos em andamento. A Embrapa Informática Agropecuária, criada em 1985, é uma 
das 43 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sua atuação é focada no desenvolvimento de soluções de TIC para 
atender demandas do setor agropecuário, apoiar políticas públicas e contribuir com o ecossistema de 
inovação aberta em agricultura digital. Possui parcerias técnicas com governos, instituições de pesquisa e 
ensino, empresas privadas, startups, cooperativas, associações e entidades de assistência técnica e 
extensão rural a fim de fomentar o uso e desenvolvimento de tecnologias emergentes e a inovação com 
foco na sustentabilidade da agricultura em todas as suas dimensões. Dentre os projetos e atividades em 
andamento está o TechStart Agro Digital, um programa de aceleração realizado em parceria com a Venture 
Hub para ajudar startups, grandes empresas e instituições a acelerarem negócios e tecnologias para o 
Agronegócio, que em 2020 está na sua segunda edição. Foi também apresentada a proposta de criação 
do Centro de Excelência em Visão e Inteligência Artificial para a Agropecuária, cujo projeto será 
apresentado como proposta ao edital lançado pela FAPESP-MCTIC-CGI.BR para criação de Centros de 
Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial. O referido Centro será proposto pela Embrapa em parceria 
com outras destacadas instituições de pesquisa e empresas, tendo como objetivo estabelecer forte 
conexão entre ICTs, governo e empresas a fim de promover a criação de soluções que envolvam técnicas 
de inteligência artificial para os grandes problemas da agricultura brasileira. O Secretário do Conselho 
agradeceu a palestrante pela brilhante apresentação reiterando a importância que a Embrapa Informática 
Agropecuária tem não só para Campinas, como também para o agronegócio do país como um todo e, em 
nome da SMDEST, se colocou à disposição para uma manifestação formal da Prefeitura de Campinas à 
FAPESP de seu interesse no projeto. Na sequência, vários conselheiros se manifestaram sobre a 
importância da Embrapa e da intenção de colaborar com as atividades do Centro de IA que está sendo 
criado. 
 
5) Discussão sobre a Semana Municipal de CT&I 2020 
A 8ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de Campinas (SMCTIC 2020), acontecerá 
simultaneamente à 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e terá como tema "Inteligência Artificial: 
a nova fronteira da ciência brasileira". O evento será realizado entre os dias 17 e 23 de outubro de 2020 e 
terá uma programação científico-cultural voltada à difusão e popularização da ciência, tecnologia e 
inovação na nossa cidade. A programação será composta de atividades virtuais promovidas por empresas 
e instituições de ensino e pesquisa, tendo como público alvo os estudantes de escolas públicas e privadas 
de Campinas. Serão programadas atividades voltadas para alunos de escolas públicas e privadas para 
visitas monitoradas, oficinas, palestras, jogos, debates virtuais ou outras atividades pertinentes. Todas as 
instituições que participam do CMCTI foram convidadas a participar e várias delas manifestaram 
prontamente a intenção de propor atividades para compor a agenda do evento. Foi informado que, após 
uma reunião dos técnicos da SMDEST com o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, serão 
enviados os convites às ICTs de Campinas. Ficou definido que a Maria Cecília da SMDEST será o ponto focal 
para a organização da agenda da SMCTIC 2020. 
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6) Outros Assuntos. 
O Sr. Luan Lopes Fontes, acompanhado do Sr. Leonardo Gallissio. ambos do Movimento Empresa Júnior, 
fez uma apresentação do Núcleo Campinas de Empresas Juniores. O Núcleo Campinas é uma organização 
sem fins lucrativos formada por alunos da graduação, cujo principal objetivo é proporcionar o aprendizado 
na prática e fomentar o empreendedorismo nas universidades. O núcleo de Campinas atua no ecossistema 
empreendedor de 8 Cidades, reunindo 40 Empresas Juniores (EJs), 9 Instituições de Ensino Superior e mais 
de 1200 Empresários Juniores. Segundo ele, o Núcleo Campinas como um todo já movimentou mais de 
45 milhões reais através do empreendedorismo jovem, onde os lucros são investidos em capacitação dos 
membros e infraestrutura da empresa júnior. O Secretário do Conselho agradeceu pela apresentação e 
parabenizou o Núcleo pela atuação, destacando a importância das Empresas Juniores para a formação dos 
estudantes e para o apoio às empresas na realização de projetos com o suporte de estudantes e 
professores das instituições de ensino. A Presidente do Conselho parabenizou o palestrante pela excelente 
apresentação e manifestou a intenção de divulgar o trabalho do núcleo na Newsletter da SMDEST. O 
Conselheiro Marcio Ricardo da IMA comentou que já conhecia o trabalho das EJs e que considera o 
trabalho por elas realizado bastante interessante. O Conselheiro Azarite comentou que o Núcleo tem uma 
parceria bastante relevante com a Venture Hub e que o Movimento pode contribuir de forma contagiante 
para o ecossistema.  
 
A conselheira Maria Cecília comentou sobre o workshop “Americas Girls Can Code” que será realizado na 
semana de 24 a 28 de agosto em Campinas. O workshop é uma atividade da União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) na região das Américas que promove a inclusão digital de meninas e jovens 
mulheres por meio da transformação, acesso e conhecimento na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicações – TIC. O evento deste ano em Campinas está sendo articulado pela SMDEST e terá a 
participação de várias instituições de ensino e pesquisa do município. Maria Cecília agradeceu ao 
Conselheiro Curado por ter aberto as portas para esta parceria da SMDEST com a UIT. O Conselheiro 
Curado comentou a importância de ampliar a diversidade no público alvo como forma de inclusão digital 
e social em tecnologia. 
 
Ao final da reunião a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e informou que a próxima 
reunião ordinária será realizada no dia 28 de agosto de 2020 por meio de videoconferência. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, redigi a presente ata. 

 
Campinas, 26 de junho de 2020. 

 
 
 

Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan  
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


