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Ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte realizou-se por meio de videoconferência 
a quadragésima sexta reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI), iniciando-se às 16:00 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 Projeto Safecity/BNDES e plataforma Dojot do 
CPqD; 5) Indicação de representante do CMCTI para o Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp; 6) 
Atualizações da Semana Municipal de CT&I; 7) Ranking do Connected Smart Cities – CSC 2020 e 8) Outros 
Assuntos. 
 
A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 

• Carlos A. dos S. Passos, representante da PMC e Primeiro Secretário 

• Maria Cecilia Pires de Campos, representante da PMC 

• Tiago Ferraz de Arruda Aguirre, representante do CIESP 

• Paulo José Pereira Curado, representante do CPqD 

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 

• Roberto Panepucci, representante do CTI 

• Lilian Anefalos, representante do IAC 

• Frank Herman Behrens, representante da PUC Campinas 
 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas Sérgio de Britto Pereira Figueira e Daniella 
Scarassatti da SMDEST, Antônio Carlos Bordeaux do Rego da CNI/BXTEC, Erico Pimenta da Unicamp, Celso 
Barros da IMA, Everson de Aro Capobianco do Senai Roberto Mange, Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI 
Zerbini, Mauro Miyashito do Eldorado, Mauricio Casotti do CPqD, Renata dos Anjos do SIDI, Rita 
Sponchiado, Sergio Celaschi do CTI, Swift Yagushi, Telmo Lustosa da Unicamp. 
 
Assuntos tratados 
 
1) Saudação de boas-vindas 
O Sr. Sergio Figueira, Diretor de Desenvolvimento Econômico da SMDEST, representando o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Sr. Renato Mesquita, comentou sobre a sua recente 
posse na SMDEST, sua experiencia em empresas e de sua disposição em contribuir para a continuidade 
das atividades da Secretaria que passou a ocupar. Na sequência passou a condução da reunião ao 
Primeiro Secretário Carlos Passos. 
 
2) Leitura do expediente 
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos, cumprimentando a todos, fez a leitura do expediente 
informando que os seguintes conselheiros justificaram a ausência na reunião: Márcio Fernando Corrêa 
Ricardo da IMA e Sivaldo Donizetti Teodoro do DEINFO/PMC. Informou também que recebeu uma 
comunicação da Secretaria do CEP-CHS/Unicamp solicitando a indicação de um represente do CMCTI no 
Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp e um convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) para a participação de conselheiros do CMCT no I Ciclo Formativo entre 
Conselhos. Eventuais interessados devem se manifestar por correio eletrônico à secretaria do CMCTI. 
 
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 por unanimidade pelos presentes. 
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4) Apresentação do Projeto Safecity/BNDES e plataforma Dojot do CPqD 
O Sr. Mauricio Casotti da Diretoria de Inovação - Cidades Inteligentes do CPqD fez uma apresentação 
sobre o Projeto Safecity/BNDES e a plataforma Dojot do CPqD. Ele comentou sobre a Agenda Nacional 
de cidades inteligentes, destacando a elaboração da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e as 
atividades da Câmara 4.0 de Cidades do Governo Federal. Vários representantes de Campinas têm 
participado desses projetos. Apresentou os resultados do projeto Safecity, que permitiu a criação de uma 
arquitetura que torna viável a agregação de novas tecnologias e a solução de problemas reais com a 
validação de soluções para reconhecimento facial em segurança pública e previsão de microclima. Na 
sequência apresentou o projeto Eletromobilidade e Recursos Energéticos Distribuídos. Ambos com 
participação de vários atores do ecossistema de CT&I de Campinas. Ao final comentou sobre a iniciativa 
de Living Lab e da evolução da plataforma dojot que vêm sendo utilizada nesses projetos, conforme as 
diretrizes estratégicas do PECCI 2019-2029, elaborado no âmbito do CMCTI. O secretário Carlos Passos 
agradeceu e parabenizou o palestrante pela apresentação e reforçou a importância desses projetos para 
Campinas avançar na sua jornada de transformação digital rumo uma cidade inteligente, humana e 
sustentável. O Sr. Sergio Celaschi, falando em nome do CTI, se prontificou a colaborar com esses projetos 
e comentou sobre a metodologia de avaliação de Cidades Inteligentes que o CTI está coordenando 
“encomendada” pelo MCTI. O Sr. Mauro comentou sobre atividades de Cidades Inteligentes que estão 
sendo empreendidas pelos Instituto Eldorado e Instituto Atlântico localizado no Ceará. O Sr. Everson 
Capobianco do SENAI comentou sobre modelagem 3D de cidades e a metodologia BIM. 
 
5) Indicação representante do CMCTI para o Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp 
O Sr. Érico Pimenta, Secretário do Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais da Pró-

reitora de Pesquisa da Unicamp - CEP-CHS, fez uma apresentação sobre o papel do CEP-CHS e reforçou o 

convite para indicação de um representante do CMCTI para participar das atividades regulares do comitê. 

Ele informou que o perfil desejado é que o indicado possua nível superior completo em uma das 

seguintes áreas do conhecimento Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas ou Ciências Agrárias. O 

comitê realiza onze reuniões por ano, geralmente nas últimas terças-feiras de cada mês, das 09h às 12h, 

atualmente as reuniões são realizadas por videoconferência. Após debate entre os presentes ficou 

estabelecido que os interessados devem enviar manifestação à Secretaria do CMCTI após receberam 

mensagem com mais informações. 

6) Atualizações da Semana Municipal de CT&I 
A conselheira Maria Cecília fez um relato sobre a situação atual da organização da 8ª Semana Municipal 

de Ciência e Tecnologia e Inovação de Campinas (SMCTI) que será realizada entre os dias 17 a 23 de 

outubro de 2020 e terá uma programação científico-cultural voltada à difusão e popularização da ciência, 

tecnologia e inovação na nossa cidade. As atividades propostas estão sendo inseridas no portal (site) da 

SMCTI e ficarão disponíveis para inscrição dos interessados. Foi reiterado o convite para a produção de 

vídeos curtos (até 10 minutos) sobre CT&I pelas ICTs interessadas. O secretário do conselho reforçou a 

solicitação de apoio de todos na divulgação, considerando que será o primeiro ano no formato virtual e 

que a prefeitura está com restrições na divulgação no período eleitoral. 

7) Ranking do Connected Smart Cities – CSC 2020  
O secretário do conselho fez um breve relato sobre a o Ranking do Connected Smart Cities – CSC 2020. 
Campinas ficou classifica em quarto lugar permanecendo no TOP 5 em 2020, e é a primeira cidade não 
capital do ranking geral de cidades inteligentes e conectadas. No tema Tecnologia e Inovação está 
classificada em terceiro lugar, atrás apenas de São Paulo e Curitiba. Carlos Passos reforçou que o objetivo 
maior de fazer parte desses rankings é poder obter informações onde estão as oportunidades de 
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melhorias, a partir da avaliação dos indicadores, e poder propor ações que possibilitem superar eventuais 
dificuldades. 
 
8) Outros Assuntos 
 
O secretário do conselho comentou sobre o Programa StartupPoint, um local onde o empreendedor(a) 

inovador(a) tem acesso aos programas de apoio do Governo Federal para que o empreendedor crie sua 

startup, se capacite, receba mentoria e se conecte ao mercado nacional e internacional. São admitidas 

startups nas fases de Ideação, Validação, Operação e Tração. Hoje já existem no programa 12 instituições 

e 33 programas cadastrados. Informou ainda que ais detalhes estão disponíveis no link: 

https://www.gov.br/startuppoint/pt-br. A conselheira Lilian Anefalos comentou a participação do IAC no 

programa. O Sr. Bordeaux comentou sobre o Curso de empreendedorismo do Inova da Unicamp. O Sr. 

Celso Barros, respondendo a um comentário do Sr. Sergio Celaschi, comentou sobre as atividades da 

incubadora do CIATEC que foi incorporada à IMA. 

O Sr. Sergio Figueira fez o encerramento da reunião agradecendo e parabenizando os convidados pelas 
brilhantes exposições e se colocou à disposição para contribuir com o conselho em eventuais demandas 
que possam ser apresentadas. 
 
O Secretário do Conselho informou que em outubro em virtude da realização do Inova Trade Show 2020 
e da SMCTI não haverá reunião do conselho e que a próxima reunião está programada para o dia 27 de 
novembro de 2020, ainda em formato virtual. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, redigi a presente ata. 

 
Campinas, 25 de setembro de 2020. 

 
Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário 
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