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

 

1 
 

 

  

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao décimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CMCTI), iniciando-se às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocação, para 
discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da décima segunda reunião ordinária; 2) 
Aprovação do calendário de reuniões para 2016; 3) Balanço das atividades do CMCTI em 2015 e 
pendências; 4) Pendências de 2015; 5) Discussão de temas prioritários para o CMCTI em 2016 e 6) 
Outros Assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

- Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Primeiro 
Secretário. 

- Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startups. 
- Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 
- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 
- José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 
- Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben e Warley Menezes da Câmara 
Municipal de Campinas, Rita Sponchiado e Sérgio Paulo Dias da CIATEC e Mauro Massanori 
Miyashiro do Instituto Eldorado. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da décima segunda 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, tendo recebido um voto de abstenção do conselheiro Porsani, justificando seu voto por 
não ter participado da respectiva reunião.  
 
2) Aprovação do calendário de reuniões para 2016 
Foi proposta pelo Secretário do conselho a manutenção da realização de reuniões mensais, 
exceto nos meses de janeiro, julho e dezembro, sempre na última sexta-feira de cada mês, no 
horário das 15 às 17 horas, na CIATEC. A proposta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro 
Porsani sugeriu que as reuniões ordinárias ocorram sempre no dia estabelecido pelo calendário e 
que eventuais mudanças de datas deem origem a reuniões extraordinárias. Foi comentada a 
necessidade de flexibilização para atender imprevistos, mas que será considerada a sugestão do 
conselheiro como regra geral. Foi debatida a necessidade de reforçar com os conselheiros a 
importância da participação de suas respectivas instituições por meio dos membros titulares e/ou 
suplentes. 
 
3) Balanço das atividades do CMCTI em 2015 e pendências 
Foi apresentado um breve resumo das atividades do conselho em 2015, com destaque a 
realização de sete reuniões ordinárias em 2015, de um total de 12 realizadas desde o inicio das 
atividades do conselho em onze de julho de 2014. Nesse balanço foi mencionado que o conselho 
tem 16 instituições representadas, com a participação frequente de representantes da Câmara 
Municipal e convidados. Na média, as reuniões ordinárias tiveram a presença de 22 pessoas, com 
no mínimo 18 e no máximo 26 pessoas. Um número bastante expressivo segundo os presentes. O 
balanço completo das atividades será apresentado oportunamente. 
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4) Pendências de 2015 
O Secretário do conselho apresentou algumas pendências de 2015 relativas às decisões do 
conselho em 2015 e que deverão ser incluídas na pauta de reuniões do ano vigente, são elas: 
implantar a Intranet do conselho e providenciar a elaboração e assinatura do termo de cessão de 
uso para o software de acompanhamento do PECTI. Ficou acordado que o Secretário irá retomar 
os contatos com a IMA, para tratar do assunto intranet, e com o conselheiro Kleber, para o termo 
de cessão de uso do software. 
 
5) Discussão de temas prioritários para o CMCTI em 2016 
A discussão deste item foi postergada para a próxima reunião. 
 
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, Fábio 
Pagani e Márcio Ricardo da IMA, Milton Mori da Unicamp, Luis Madi do ITAL e André Bourdignon 
da CDI.  
 
O conselheiro Carlos Lima manifestou-se sobre o recente credenciamento de quatro parques 
tecnológicos no SPTec e informou que a CIATEC está providenciando a documentação pertinente, 
para também pleitear o credenciamento do Polo II da CIETEC. Foram realizadas várias 
manifestações de apoio à iniciativa pelos presentes e reconhecido o papel histórico da CIATEC no 
cenário nacional de parques e incubadoras. O Prof. Lima informou também que estão em curso 
tratativas com a Inova da Unicamp para uma ação conjunta na área de empreendedorismo e 
parques tecnológicos. 
 
O Prof. Lima informou que em 2016 está sendo comemorado o Jubileu de Prata da CIATEC. Nessa 
comemoração será homenageado o Professor Aldo Weber Vieira da Rosa. O Prof. Aldo nasceu em 
Florianópolis em 15 de novembro de 1917 e faleceu em Palo Alto, nos EUA, no dia 8 de junho de 
2015. Ele foi um engenheiro, brigadeiro da Força Aérea Brasileira e professor emérito da 
Universidade Stanford, Estados Unidos. Foi também professor do ITA entre os anos de 1952 e 
1962 e um dos fundadores do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foi, ainda, presidente do CNPq, presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Tecnológico (CODETEC), em Campinas, SP, e participou de Conselhos de 
Administração de importantes empresas nacionais e estrangeiras. Recebeu, ainda, o título de 
professor emérito de engenharia elétrica da Universidade Stanford. Segundo o Prof. Lima, quando 
o Prof. Aldo da Rosa estava na CODETEC ele planejou o primeiro polo tecnológico do mundo, a 
CIATEC, daí a justa homenagem ao visionário professor. O Prof. Aldo emprestará seu nome a um 
prêmio a ser concedido pela CIATEC em seu jubileu de prata. 
 
O conselheiro Porsani questionou o andamento dos trabalhos do grupo de trabalho do CMCTI 
criado para discutir a revitalização do centro de Campinas. O Vereador André Von Zuben e o 
conselheiro Carlos Passos esclareceram que o trabalho foi iniciado com o estudo de dois parques 
tecnológicos urbanos, o Parque de Santos e o Porto Digital do Recife. Em ambos, segundo os 
mesmos, há a concessão de incentivos para uma área limitada da Cidade e a legislação de 
Campinas é mais abrangente. O conselheiro Passos mencionou que em Campinas há outras 
iniciativas com o mesmo objetivo e propôs que fosse realizado contatos com a ACIC para unir 
esforços na mesma direção. O conselheiro Eduardo Gurgel se comprometeu a agendar uma 
reunião com a Sra. Adriana Flosi da ACIC, para que ele o conselheiro Carlos Passos possam discutir 
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essa questão. Foi aventada a possibilidade de convidar a Sra. Adriana para apresentar o que está 
sendo discutido pela ACIC em reunião do CMCTI. 
 
O Vereador André Von Zuben comentou a iminência de abertura do edital PIPE fase III para 
projetos em Cidades Inteligentes a ser lançado em Campinas pela IMA. O assunto foi considerado 
pelos presentes como bastante importante para Campinas, mas não havia entre os presentes 
maiores detalhes sobre o lançamento do mesmo.  
 
O Prof. Lima informou ainda que o Prof. Douglas Zampieri, que é da Fapesp, irá realizar uma 
palestra na CIATEC no dia primeiro de março e que todos estão convidados, e que a CIATEC está 
participando junto com a Universidade de Pisa do programa PhD Plus que está em sua VI versão. 
O PhD Plus é um curso promovido pela Universidade de Pisa e é aberto aos professores, aos 
pesquisadores, aos alunos de doutorado e estudantes de graduação interessados em adquirir 
conhecimentos e habilidades em transferência de tecnologia, investigação, valorização e criação 
de startups. Esse curso irá começar no dia 23 de Fevereiro, às 11:00, e poderá ser acompanhado 
na sede da CIATEC. Maiores detalhes sobre este programa de PhD sobre Empreendedorismo pode 
ser obtido em https://www.unipi.it/index.php/phd/item/7045-programme-2016. 
 
O conselheiro Wilson Campanholi Jr. comentou sobre o Índice de Cidades Empreendedoras da 
Endeavor e que Campinas está entre as cinco melhores cidades. Para evoluir nesse ranking 
Campinas tem, segundo ele, dois grandes desafios, o ambiente regulatório e o acesso a capital de 
risco para os empreendedores. Uma das alternativas para superar algumas dessas dificuldades é a 
realização de eventos com investidores para promover a Cidade e aproximar os investidores dos 
empreendedores da região. Comentou também sobre a existência de um comitê global de 
empreendedorismo da Endeavor, criado no terceiro trimestre de 2015, que tem como um de seus 
objetivos contribuir para que as cidades melhorem o seu posicionamento no ranking. O 
conselheiro Gurgel comentou a importância do marketing na divulgação da Cidade e da região e 
consequente da melhoria nesse ranking. 
 
Foram comunicados pelo Secretário Carlos Passos os seguintes assuntos: 
- Realização de cerimônia de Credenciamento Definitivo de Parques no Sistema Paulista de 
Parques Tecnológicos (SPTec) realizada no dia 19/01/2016, no Palácio dos Bandeirantes em São 
Paulo com o credenciamento definitivo do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, do 
Parque Tecnológico do CTI - CTI-Tec,  do Parque Tecnológico do CPqD  - Pólis e do Parque 
Empresarial Techno Park. 
 
- Realização de reunião com a empresa TECHXACT no dia 12/01/2016, no Salão Azul da Prefeitura, 
da qual participaram o Chairman & CEO Sr. G.H. Paryavi e Vice-Presidente de Strategic Alliances 
Sr. Carlos Tavares pela TechXact, o presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós e autoridades de 
Campinas. Foi apresentado na ocasião o projeto do TECHXACT DIGITAL TRIANGLE BRAZIL™. A 
empresa deve investir cerca de R$ 12,8 bilhões para tornar Campinas e Sorocaba hubs de TI. 
Deverão ser gerados aproximadamente 20 mil empregos diretos em cada município e 43 mil 
indiretos ao longo da execução total do programa. 
 
- Distribuição de material produzido pelo NIT Mantiqueira do MCTI - (http://nitmantiqueira),  
composto por seis Instituições Nucleadas, CNPEM, von Braun, CTI, FVE/UNIVAP, INPE e LNA. 
Dentre o material distribuído, constam um exemplar da revista Turma da Inovação e um livreto 
contendo uma Síntese para Estudos sobre a Propriedade Intelectual, para uso em escolas de 
níveis técnico e médio.  
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Foi sugerido pelos conselheiros pautar o assunto Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação 
nas reuniões do conselho. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 19 de fevereiro de 2016. 

 
Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário
 

 


