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Ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 
 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte realizou-se por meio de videoconferência 
a quadragésima sétima reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI), iniciando-se às 15:00 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 Vitalità – Centro de Longevidade PUC-Campinas; 
5) Apresentação da Plataforma de Startups da Campinas Tech; 6) Balanço do Inova Trade Show 2020, 7) 
Balanço da Semana Municipal de CT&I, 8) Proposta de inclusão de novos membros no conselho e 9) 
Outros Assuntos 
 
A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: 

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

• Sivaldo Donizetti Teodoro, representante da PMC 

• Jorge Vicente Lopes da Silva, representante do CTI 

• Roberto Panepucci, representante do CTI 

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante da FFCi 

• Lilian Anefalos, representante do IAC 

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas 

• Frank Herman Behrens, 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 

• Zuhair Warwar, representante da ABINFO 
 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas Sérgio de Britto Pereira Figueira e Daniella 
Scarassatti da SMDEST, Alexandre Bueno da Graffe, Anaor Carneiro do Mackenzie, Cássio Hervella, Celso 
Barros da IMA, Emerson Rodrigues da Silva da Superlogica, Eniceli Rodrigues Moraes do SENAI Zerbini, 
Gerado Caixeta da USF, Maira Paula Castro do Sebrae, Mauro Miyashito do Eldorado, MIlton de Paula 
Eduardo, Omar Banquinho da Campinas Tech, Paulo Ivo da PDI Soluções, Renata dos Anjos do SIDI, 
Ronaldo Finardi Jr. da Fitec, Swift Yagushi, Telmo Lustosa da Unicamp, Vanderlei Palandrani Junior da PUC 
Campinas 
 
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, fez uma saudação de abertura e 
convidou o Primeiro Secretário Carlos Passos a dar continuidade na agenda reunião. 
 
2) Leitura do expediente 
O Secretário e Conselheiro Carlos Passos, cumprimentando a todos, fez a leitura do expediente 
informando que o conselheiro Newton Frateschi da Unicamp justificou ausência na reunião. Informou 
ainda sobre a publicação da Portaria No. 94.241/2020 nomeando o Sr. Renato Níveo Guimarães Mesquita 
como Presidente do Conselho em 05/10/2020 e que foi realizada a Indicação do Sr. Luciano Assis como 
represente do CMCTI no Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp. O secretário Carlos Passos aproveitou 
a ocasião para parabenizar a Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pessoa do Conselheiro Luciano 
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Assis,  pelos seus 150 anos de fundação, destacando o papel relevante da instituição para o ensino e a 
pesquisa do país. 
 
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 entre os presentes. 
 
4) Apresentação do Vitalità – Centro de Longevidade da PUC-Campinas 
O Conselheiro Sergio Roberto Pereira da PUC-Campinas fez uma rápida introdução sobre o Vitalità – 
Centro de Longevidade da PUC-Campinas e convidou o Prof. Vanderlei Palandrani Junior para apresentar 
o centro. As atividades do centro envolvem os setores de Pesquisa, Graduação e Extensão da 
Universidade para o desenvolvimento de ações voltadas ao público acima de 60 anos. O Vitalità atua 
como articulador de parcerias para projetos de inovação, criação de tecnologias e ações de promoção do 
envelhecimento ativo que atendam às necessidades do público sênior e estimulem a cultura do convívio 
e solidariedade intergeracional. O centro fomenta pesquisas que beneficiem essa faixa etária e oferece 
cursos em várias áreas, principalmente nas de saúde e empreendedorismo, e na elaboração de estudos 
que auxiliem políticas públicas. Além das áreas de saúde, negócios e educação, o projeto prevê atividades 
nos setores de cultura, esporte, trabalho, tecnologia, convivência familiar e comunitária. Os eixos 
principais são três: Pesquisa e Inovação, Qualidade de Vida e o Empreendedorismo Sênior. O centro 
fomentará a incubação de microempresas e outras iniciativas de negócios do público 60+, como agências 
de emprego e turismo, consultoria para construção civil e arquitetura, consultoria jurídica, criação de 
espaços de discussão e convivência para o público sênior, entre outras. Um dos projetos do centro visa 
contribuir com subsídios para o planejamento e implantação de condomínios residenciais adequados à 
população sênior. O conselheiro Carlos Passos agradeceu pela apresentação e parabenizou a PUC 
Campinas pela iniciativa, destacando a importância do centro para as pessoas 60+ e para a promoção da 
convivência intergeracional com benefícios para todos. O Conselheiro Sergio Pereira destacou que o 
centro traz oportunidades para que o público sênior, especialmente aqueles que estão fora do mercado 
de trabalho, possa ser acolhido e voltar a contribuir com a sociedade. O Sr. Emerson da Silva parabenizou 
a PUC pela incitativa e comentou sobre a importância de um centro como esse para a inclusão social dos 
60+. 
 
5) Apresentação da Plataforma de Startups da Campinas Tech 
Sr. Emerson Rodrigues da Silva., Head of Culture na Superlógica e Líder de Mapeamento de Ecossistemas 
da Campinas Tech, apresentou a Plataforma de Startups da Campinas Tech. A plataforma foi desenvolvida 
a partir de um mapeamento feito de forma colaborativa com a participação de vários atores do 
ecossistema de inovação de Campinas. A plataforma contempla dados referentes a instituições de ensino, 
centros de pesquisa, universidades, grandes empresas e startups que exercem atividades baseadas em 
desenvolvimento tecnológico. A plataforma adota o conceito de “open source” e é também aberta para 
quem quiser colaborar na construção e aperfeiçoamento de seus recursos. Ela utiliza um sistema similar 
ao Google Maps e busca espelhar o cenário atual do setor de empreendedorismo e inovação. O 
Secretário do conselho Carlos Passos parabenizou a Campinas Tech pela iniciativa e destacou a 
importância de se manter atualizadas as informações sobre as startups de Campinas e da replicação da 
informação no banco de dados da ABStartup, o StartupBase. O StartupBase tem sido usado como fonte 
de consulta para o público em geral e para “mostrar a força” dos ecossistemas e, portanto, estar 
atualizado é de suma importância para o município. O Conselheiro Luciano Assis perguntou sobre o 
acesso aos dados da plataforma. Segundo o Sr. Emerson, complementado pelo Sr. Omar Branquinho, os 
dados da plataforma podem ser disponibilizados caso não haja uso comercial das informações.  A Sra. 
Maria Paula do Sebrae comentou da importância da plataforma para as startups que querem conhecer 
melhor o ecossistema. A conselheira Lilian Anefalos comentou que seria interessante que os usuários 
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pudessem selecionar as instituições que são mostradas no mapa para que facilite a identificação das 
informações de interesse. 
 
6) Balanço do Inova Trade Show 2020 
O conselheiro Eduardo Gurgel do Amaral, Presidente da Fundação Fórum Campinas inovadora (FFCi), 
apresentou os resultados do Inova Trade Show 2020 (ITS), realizado no período de 28 a 30 de outubro. 
O evento, que é organizado pela FFCi, foi realizado pela primeira vez de forma 100% virtual e tem como 
objetivos demonstrar o potencial tecnológico e apresentar as novas tendências para o ecossistema 
inovador de Campinas e região. O evento contou em sua programação com cinco trilhas: Agronegócio, 
Inovação aberta, Tecnologia para o futuro da indústria, Startups de hardware e IOT (Internet das Coisas), 
teve mais de 1000 pessoas inscritas, contou com a realização de 11 webinars e teve 34 palestrantes, 
sendo 2 internacionais. Após a apresentação vários conselheiros se manifestaram afirmando o sucesso 
do evento. Segundo Gurgel as próximas edições terão uma programação que mesclará eventos virtuais 
e presenciais e se estenderá pelo ano inteiro. O conselheiro Carlos Passos lembrou que a pandemia da 
Covid-19 permitiu que o evento retornasse às origens, quando se previa a realização de atividades 
durante o ano inteiro e que no final do ano seria realizado um grande evento que reunisse em um mesmo 
local todas as pessoas para o a troca e o compartilhamento de experiências. Gurgel agradeceu pela 
lembrança e reforçou que esse formato é importante para o fortalecimento de todo o ecossistema e que 
ele já começou a ser praticado neste ano. 
 
7) Balanço da Semana Municipal de CT&I 
O conselheiro Carlos Passos apresentou os resultados da Semana Municipal de CT&I organizada por meio 
virtual por causa da Pandemia de Covid-19. Foram disponibilizadas para o público cerca de 30 atividades 
oferecidas por 16 instituições. Participaram das “atividades ao vivo” 1.045 pessoas e da “programação 
gravada em vídeo” cerca de 500 pessoas. As gravações permanecem à disposição para serem visualizadas 
a qualquer momento. Participaram da semana disponibilizando conteúdos e atividades as seguintes 
instituições: CampinasTech, Casa Hacker, Centro Boldrini, CTI Renato Archer, CQMED, GCCRC, IAC, IMECC 
Unicamp, Inova Unicamp, ITAL, Núcleo Campinas Empresas Juniores, Observatório Municipal Jean 
Nicolini, PUC-Campinas, Senai Zerbini, SiDi e Universidade São Francisco. Foram também apresentados 
os resultados preliminares de uma pesquisa entre os participantes para receber feedbacks a serem 
considerados nas próximas edições. De uma forma geral a semana cumpriu os seus objetivos. O 
aprendizado maior está relacionado com a forma de divulgação que precisa ser revista para que possa 
alcançar um número maior de pessoas. Outro ponto importante é a necessidade de que as atividades 
possam ser disponibilizadas por meio de várias plataformas simultaneamente para ampliar o acesso aos 
conteúdos. 
 
8) Proposta de inclusão de novos membros no conselho 
O Secretário do Conselho trouxe para o debate a revisão da Lei de Criação do CMCTI, aprovada em 
19/12/2013, e seu respectivo Regimento Interno, aprovado em 29/08/2014, para que se análise a 
possibilidade de inclusão de novos membros efetivos no conselho e que o regimento possa ser atualizado 
para se adequar às atuais demandas. Essa discussão é fruto de demandas recorrentes para que a 
representação de entidades que fazem parte do ecossistema de CT&I seja ampliada no conselho. A 
proposta foi aceita e foi criado um grupo de trabalho, o GT Revisor, para que sejam elaboradas minutas 
das alterações na lei de criação e no regimento interno a serem debatidas e aprovadas pelos conselheiros 
em uma futura reunião. Após deliberação ficou estabelecido que o GT Revisor será composto por Carlos 
Passos, Luciano Assis, Edvar Pera Jr., José Porsani e Alexandre Bueno. 
 
9) Outros Assuntos 
 



Prefeitura Municipal de Campinas – PMC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo – SMDEST 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI 

 
A conselheira Lilian Anefalos comunicou a realização do 2o. Seminário “ECOSSISTEMA DE STARTUPS 
INOVADORAS DO AGRONEGÓCIO” nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2020. Mais detalhes sobre o 
programa e como fazer as inscrições podem ser obtidos no site: https://icorpsbrasil.com.br/seminario/. 
 
O Secretário do Conselho informou que a próxima reunião ordinária será realizada em fevereiro de 2021 
e que na ocasião serão avaliados o formato e a data de realização. 
 
O Sr. Sergio Figueira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, em especial aos palestrantes 
convidados, e desejou a todos um bom final de ano. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, redigi a presente ata. 

 
Campinas, 27 de novembro de 2020. 

 
Carlos Alberto dos Santos Passos 

Primeiro Secretário 
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