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Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil e quinze realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima segunda 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 e deliberar a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 
décima primeira reunião ordinária; 2) Balanço da Semana Municipal de C&T; 3) Apresentação de 
SW acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025; 4) Reunião do Comitê de 
Governança ECOCAMP; 5) Reunião do Sistema Municipal de Parques Tecnológicos e 6) Outros 
Assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

- Milton Mori, representante da UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho. 
- Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Primeiro 

Secretário. 
- Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário. 
- Kleber Teraoka, representante da Associação Campinas Startups. 
- Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 
- Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC. 
- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 
- Andre Luis Bordignon, representante do Comitê Democratização da Informática. 
- José Eduardo Azarite, representante do CPqD. 
- Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 
- Gabriel Constantino Blain, representante do IAC. 
- Fábio Pagani, representante da IMA. 
- Márcio Ricardo, representante da IMA. 
- Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 
- Juan Manuel Coello, representante da PUCCAMP. 
- Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, Warley Menezes e Adriano de 
Oliveira da Câmara Municipal de Campinas, Sérgio Roberto Pereira da PUC-Campinas, 
Austregesilo Gonçalves do SINTPq, Rita Sponchiado, Marcelo Lima da CIATEC, Mauro Massanori 
Miyashiro do Instituto Eldorado, Marcos Torrizollin da Technometal e Leandra Moraes Santos da 
Vitale. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da décima primeira reunião ordinária 
O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 
conselheiros, solicitou manifestação dos presentes e colocou a ata em votação. A ata foi aprovada 
por unanimidade.  
 
2) Balanço da Semana Municipal de C&T 
A conselheira Mariana Savedra apresentou um balanço preliminar sobre a organização da Semana 
Municipal de C&T. Ela informou que o CNPEM está organizando um vídeo com o balanço final da 
Semana, em fase final de criação. Informou também que no dia 13 de novembro será realizada 
uma confraternização no MIS, a partir das 13h30min, com a apresentação dos resultados. Todos 
os membros do CMCTI foram convidados. Em um rápido balanço a conselheira informou que 
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participaram da semana cerca de 2800 crianças, sendo que 800 delas participaram das atividades 
realizadas no Shopping Ouro Verde. Ela comentou que o museu da Unicamp foi o local mais 
visitado. Foi destacado ainda que, além das crianças, pré-agendadas com as escolas, algumas 
escolas compareceram espontaneamente no Shopping Ouro Verde. O conselheiro Spinella 
comentou sobre as diversas oficinas realizadas para crianças e adolescente no CTI e nas demais 
instituições, ressaltando a importância dessa iniciativa. O representante do SintPq, Sr. Austre, 
informou que o café organizado pelo sindicato foi um sucesso e contou com a participação de 
várias pessoas.  
 
3) Apresentação de SW acompanhamento do Plano Estratégico de CT&I 2015-2025  
O conselheiro Kleber Teraoka apresentou o software da Valorae para ser utilizado pelo conselho 
para acompanhamento da implementação do PECTI. Uma primeira versão do plano, carregada a 
partir de uma planilha fornecida pela SMDEST, já está funcionando e foi demonstrada aos 
presentes.  Como ainda as metas não foram definidas e desdobradas, os KPIs ainda aparecem 
como ícones "sem dados“. À medida que eles forem definidos, será possível configurá-los no 
sistema. O software da Valorae será disponibilizado para utilização pelos membros do conselho 
sem custos. No entanto, caso seja necessário um uso intensivo e mais abrangente serão 
analisadas outras possibilidades para aquisição deste ou outro software equivalente. Foi 
destacado pelos presentes que para uso efetivo do software será necessário aprofundar as 
discussões sobre a metodologia de acompanhamento. Para tanto, o grupo responsável pela 
proposta dessa metodologia deverá se reunir para aprofundar as discussões e apresentar ao 
conselho na próxima reunião, caso haja tempo hábil para isso. O conselheiro Luciano de Assis 
ficou incumbido de coordenar esse trabalho e se colocou à disposição para coordenar os 
trabalhos de acompanhamento. O secretário do conselho, Carlos Passos, externou a sua 
preocupação com a atribuição de responsabilidade para a execução do plano, que embora seja 
um plano para a cidade de Campinas e vários atores contribuirão para a sua execução, a PMC, por 
meio da SMDEST, é o agente principal. A conselheira Mariana informou que a SMDEST já é a 
responsável pela execução e o acompanhamento de varias metas e ações da PMC e poderá 
também desempenhar o mesmo papel para o PECTI. 
 
4) Reunião do Comitê de Governança ECOCAMP 
O secretário do conselho informou que no dia 15/10/2015 foi realizada, na sede do Instituto 
Eldorado, a 1ª Reunião do Comitê de Governança (Steering Committee) do Ecossistema de 
Campinas – ECOCAMP. Na reunião foram discutidos os seguintes assuntos: Apresentação dos 
mapas de facilitação gráfica e retorno dos participantes sobre a reunião de 24/07; Sugestão de 
agenda para 2015/2016; Indicação de novos membros; Plano de ações para a realização do Pré-
Summit  “Call for Action em Bioeconomia”; e outros. O Sr. Celso Barbosa foi escolhido nessa 
reunião para ser o Secretário Executivo das reuniões do comitê ECOCAMP. 
 
 
5) Reunião do Sistema Municipal de Parques Tecnológicos 
O Vereador André von Zuben fez um relato sobre a reunião do Sistema Municipal de Parques 
Tecnológicos, realizada em 23 de Outubro de 2015 na SMDEST/PMC. Essa foi a primeira reunião 
formal com a presença de representantes dos cinco parques de Campinas. Na reunião ficou 
decidido que a prefeitura enviaria uma carta à coordenação do SPTEC para que a lei de incentivo 
que trata dos incentivos de ICMS não sofra solução de continuidade. Ficou também estabelecido 
que a Fundação Fórum Campinas Inovadora - FFCI será a personalidade jurídica que se 
responsabilizará pela coordenação do sistema. O conselheiro Azarite, que também é o Presidente 
da FFCI, destacou a importância da criação de um ambiente cooperativo entre os parques, 
destacou que a FFCI está preparada para assumir a coordenação do sistema e que está em estudo 
a criação de uma vice-presidência na fundação para se ocupar dos parques. O conselheiro Spinella 
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reiterou que esta iniciativa foi apoiada pelo CTI na reunião do dia 23/11 e que entende ser de 
extrema importância para todos os parques e para Campinas. O conselheiro Azarite informou 
também aos presentes que o CPqD está coordenando a criação de um fundo de investimento 
privado para apoio a startups e, destacou ainda, que a FFCI está trabalhando para incluir novos 
membros na entidade.  
 
6) Outros Assuntos/Expediente 
  
O Secretário Carlos Passos informou aos presentes que recebeu comunicação prévia sobre a 
ausência dos seguintes conselheiros: José Oscar Fontanini de Carvalho da PUC Campinas e Wilson 
Campanholi Jr. da ACS. 
 
O representante do SintPq, Sr. Austregésilo, informou que no dia 13/10, às 18h30, será realizada 
na Câmara Municipal uma cerimônia de homenagem ao 25 anos do SINTPq e convidou a todos 
para participar. 
  
O Vereador André von Zuben comunicou que foram iniciadas conversas com a Secretaria de 
Educação para o estabelecimento de uma agenda comum visando a promoção da cultura de CT&I 
nas escolas de Campinas. Um dos objetivos será a criação de um programa para a realização de 
atividades extracurriculares das crianças tendo como foco os bairros em que residem. Os 
resultados dessas atividades serão apresentados na Estação Cultura. Destacou também a 
iniciativa de aulas de robótica em todas as escolas do município e o aumento da carga horária dos 
cursos de inglês. O secretário Carlos Passos destacou a importância dessa iniciativa e que ela é 
fundamental para a concretização das ações previstas no plano estratégico de CT&I de Campinas. 
Destacou que para a consolidação de um ecossistema tecnológico de classe mundial, como 
previsto no plano, é necessário que também as escolas se preparem para atingir patamares de 
desempenho de mesmo nível. 
 
A conselheira Mariana Savedra manifestou a necessidade de que se realize um esforço para 
mudar o “mindset” da impressa local em relação às questões de ciência, tecnologia e inovação. 
Após discussão houve consenso entre os conselheiros sobre a necessidade de aprofundar essa 
discussão no âmbito desse conselho. 
 
O conselheiro Fábio Pagani informou que no dia 10/11 será realizada a reabertura do Museu 
Dinâmico de Ciências de Campinas – MDCC localizado no Parque Taquaral. O MDCC é um 
equipamento pertencente à Secretaria de Cultura. O museu possui duas unidades o Planetário 
Municipal de Campinas e o Espaço Ciência-Escola. Pagani mencionou ainda que seria importante 
recuperar outros espaços que já existiram na cidade como, por exemplo, o orquidário de 
Campinas, que ficava na mesma região do Taquaral. O conselheiro informou também que o edital 
Fapesp/IMA, em parceria com o Núcleo Softex de Campinas e FAPESP, para apoio a projetos de 
startups no tema Cidade Inteligente e Internet das Coisas, deverá ser lançado em breve. Esse 
edital visa atender empresas já estabelecidas, conforme regras dos projetos PIPE fase 3 da 
Fapesp, e oferecerá apoio de até R$ 1,2 milhões por empresa, na modalidade de subvenção 
econômica (fundo perdido).  
 
O conselheiro Carlos Lima sugeriu ao conselho, reforçando a fala do vereador André Von Zuben, 
interagir com a Secretaria de Educação visando criar uma ação para a capacitação de professores 
de várias disciplinas em inovação, empreendedorismo e criação de startups. Citou a título de 
exemplo o trabalho da Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp) que poderia apoiar a 
Secretaria de Educação nessa iniciativa. 
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O Sr. Marcelo Lima, convidado do conselho, relatou uma experiência recente que ele teve com 
professores e alunos do sétimo e oitavo anos do ensino fundamental de uma escola no Jardim 
Florence, que o procuraram na CIATEC para o desenvolvimento de um projeto de ciências 
utilizando base científica. Dessa interação foi desenvolvido um projeto com a utilização de 
sensores para medir nível de ruído, temperatura, umidade e luz em vários ambientes da escola. 
Ele informou que o projeto foi exitoso e que os alunos foram convidados a participar de um 
concurso para apresentar os resultados dessa iniciativa. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 6 de novembro de 2015. 

 
Milton Mori 
Vice-Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário

 


