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Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao vigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis realizou-se na sede da CIATEC em 
Campinas/SP, a décima sexta 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 quinta reunião ordinária; 2) Aprovação da Metodologia de Planejamento, Monitoramento 
e Acompanhamento da Implementação do PECTI; 3) Organização da Semana de CT&I de 
Campinas 2016; 4) Apresentação de novo livro eletrônico editado pela SOFTEX; 5) Outros 
assuntos/Expediente. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

- Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da FFCi e Primeiro Secretário. 
- Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC. 
- Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 
- José Eduardo Azarite, representante do CPqD. 
- Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 
- Fábio Pagani, representante da IMA. 
- Austregésilo Eustáquio Gonçalves, 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, Sérgio Roberto Pereira da PUC-Campinas, Sérgio Paula Dias e Rita 
Sponchiado da CIATEC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Antonio Carlos da Silva 
do CEETEPS – ETEC Bento Quirino, Guilherme Parra Camargo e Lucas Baldoni da SMDEST/PMC e 
Claudio Violato da FIESP. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da décima quinta 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) Aprovação da Metodologia de Planejamento, Monitoramento e Acompanhamento da 
Implementação do PECTI 
O Secretário Carlos Passos informou que não foram recebidas propostas para a alteração da 
metodologia e que a única alteração realizada foi a mudança do período de vigência dos planos 
para inicio em abril de cada ano e término em março do ano seguinte. A metodologia foi colocada 
em votação e aprovado por todos. Foi proposto que o CMCTI organize uma oficina para 
treinamento no uso da metodologia para as instituições interessadas em propor planos de ação. 
O conselheiro Luciano de Assis se prontificou a contribuir com assessoria às instituições na 
elaboração das propostas. Foi reiterado que a adoção de Plano de Ações Estratégicas (PAE) e 
demais instrumentos da metodologia pelas partes interessadas na implementação do PECTI são 
fundamentais para viabilizar a concretização do PECTI. É esperado que além da PMC, principal 
responsável pela execução das ações do PECTI, outras instituições como o IMA, Softex, FFCi e 
outras assumam papéis relevantes na execução do plano estratégico. O Presidente da FFCi 
destacou que a fundação tem realizado um papel importante na coordenação das ações relativas 
ao parques tecnológicos de Campinas e que a mesma pode liderar essas ações no PECTI. 
Comentou que a FFCi está também participando de uma iniciativa, em conjunto com o 
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Technopark e outras instituições, para a criação e operação de um Portal (repositório) de 
informações sobre Campinas e região em apoio às ações de CT&I do município. O conselheiro 
Fábio Pagani comentou, a título de exemplo, sobre as iniciativas em IOT das quais participam a 
IMA, a PMC, o CPqD e outras instituições que podem fazer parte das ações a serem propostas no 
âmbito do PECTI de Campinas. Ficou acordado que os planos devem ser apresentados pelas 
instituições já na próxima reunião do conselho, ainda que de forma simplificada em relação ao 
previsto na metodologia. O conselheiro Luciano reiterou a importância dessa iniciativa para 
assegurar a governança da implementação do PECTI e que a adoção dessa metodologia significa a 
mudança de paradigma e da cultura atual prevalente nas instituições. 
 
3) Organização da Semana de CT&I de Campinas 2016;  
O Sr. Guilherme Parra Camargo da SMDEST/PMC, responsável pela organização da Semana de 
CT&I de Campinas 2016, apresentou detalhes sobre a organização da Semana Municipal de CT&I 
2016, a ser realizada de 17 a 23 de outubro, em conjunto com a 13ª Semana Nacional da Ciência e 
Tecnologia organizada pelo MCTI, cujo tema será “Ciência alimentando o Brasil”. Ficou acordado 
que as instituições que pretendam participar das atividades da Semana Municipal de CT&I 2016 
devem enviar informações sobre as atividades que pretendem desenvolver, segundo texto a ser 
enviado para o Sr. Guilherme, pelo e-mail guilherme.camargo@campinas.sp.gov.br. O conselheiro 
Fábio Pagani sugeriu que sejam organizadas visitas à CEASA durante a realização da semana. O Sr. 
Claudio Violato sugeriu que sejam consultadas as escolas sobre a programação da semana para 
colher subsídios. O conselheiro Austre propôs a organização de uma reunião com instituições 
ligadas à temática da semana deste ano: CATI, ITAL, IAC, FEA/Unicamp e outras, bem como que se 
programe a participação de Food Trucks. O conselheiro Spinella lembrou que a organização de 
oficinas é de grande importância para atender o público alvo. Reiterou, também, que assim como 
tema deste ano estará centrado nas instituições do setor de alimentos, no ano anterior assim o foi 
com o CNPEM por estar ligado à temática de 2015 e que em 2014, o CTI Renato Archer foi central 
para as atividades da semana, organizadas no Parque Portugal (Taquaral). 
 
4) Apresentação de novo livro eletrônico editado pela SOFTEX;  
O conselheiro Austregésilo fez uma rápida apresentação sobre uma publicação da Softex – 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, que sintetiza a história e o 
desempenho dessa importante instituição, apresentando também seus indicadores de 2015. 
Comentou também sobre uma iniciativa de Software Livre, baseada na vivencia e na opinião de 
especialistas tanto do setor acadêmico quanto do empresarial e também de usuários e 
simpatizantes do setor publico e privado.  Comentou que especialistas do setor publico colocaram 
sua opinião e mostraram sua posição em um workshop promovido pelo SOFTEX com apoio do CTI 
Renato Archer. Como resultado dessa iniciativa foi publicado o livro “Software Livre: Tendências, 
Oportunidades e Desafios”, cuja equipe técnica responsável foi composta por Claudio Romanelli, 
professor do IFSP e Austregésilo Gonçalves, gerente de projetos na SOFTEX e diretor de ciência e 
tecnologia do SINTPq, sob a coordenação da Sra. Virgínia Duarte, gestora do Observatório 
SOFTEX. O livro pode ser acessado no link http://www.softex.br/wp-
content/uploads/2016/04/caderno_tematico_software_livre.pdf. Ele fez um agradecimento 
especial ao CTI, Unicamp e IMA pela participação nessa iniciativa. 
 
 
5) Outros assuntos/Expediente 
 
O Secretário Carlos Passos informou aos presentes que recebeu comunicação prévia sobre a 
ausência do conselheiro Wilson Campagnoli da ACS. 
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O Secretário do CMCTI informou ter recebido a Carta SINTPq (16/05/2016) solicitando mudança 
de seus membros no CMCTI, com a indicação do Sr. Austregésilo Eustáquio Gonçalves como 
membro titular e do Sr. José Paulo Porsani como membro suplente. A solicitação foi colocada em 
votação e aprovado pelos presentes. 
 
O Secretário informou que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou, no dia 
12/05, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - ENCTI 2016-2019. O documento 
coloca como condição para o Brasil dar um salto no desenvolvimento científico e tecnológico e 
elevar a competitividade de produtos e processos um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SNCTI) robusto e articulado. O vereador André Von Zuben, reforçando um comentário 
do Sr. Claudio Violato, ressaltou a importância do documento para orientar as atividades de CT&I 
do município.  
 
O secretário do CMCTI informou ter recebido cópia do Relatório de Atividades 2015 da 
Inova/Unicamp. Dentre os resultados apresentados no relatório o secretário destacou que a Inova 
Campinas chegou à marca de 984 patentes vigentes, 125 delas estando licenciadas e que foi 
batido o recorde de recebimento de royalties da Inova, tendo auferido um ganho econômico 
recorde de cerca de 2 milhões de reais em 2015. 
 
O conselheiro Azarite comentou que o a Unicamp e o CPqD ocupam respectivamente o 3º e 8º 
lugares no ranking de registro de patentes no país recentemente divulgado. Sendo que o CPqD é o 
1º colocado quando se trata de registro de software no INPI. O também presidente da Fundação 
Fórum Campinas Inovadora informou que a Fundação está preparando a organização da terceira 
edição do Inova Campinas, que ocorrerá como parte das atividades da semana de C&T, nos dias 
20 e 21 de Outubro de 2016. 
 
O conselheiro Celso Barros informou a realização de reunião na ultima sexta-feira, dia 13/05, na 
CIATEC com a participação da F.Iniciativas, que atua no assessoramento de empresas na gestão de 
financiamentos em P&D. Ele destacou que as atividades da empresa podem ser interessantes 
para as empresas e que a F.Inciativas se disponibilizou para fazer uma apresentação para o 
CMCTI, caso haja interesse. 
  
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 20 de maio de 2016. 
 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 


