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Ata da 18 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao  décimo  dia  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  dezessete  realizou-se  na  sede  do  CPqD  em

Campinas/SP, a décima oitava 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)  Boas  vindas  e

apresentação do CPqD; 2) Leitura do expediente; 3) Eleição da Diretoria para o biênio 2017-2019;

4) Calendário de reuniões do conselho; 5) Organização da Semana de CT&I e do Inova Campinas

2017; 6) Discussão sobre o PECTI 2015-2025 e 7) Outros assuntos

A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros:

• André von Zuben, representante da PMC e Presidente do Conselho

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

• Guilherme Camargo, representante da PMC

• Raul Mariano Cardoso representante da ACS

• Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Rui Henrique P. L. de Albuquerque, representante do CNPEM

• Rodrigo Guerra Moura e Silva, representante do CNPEM

• Edvaldo Paro, representante do CPqD

• Alberto Paradisi, representante do CPqD

• Sílvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• Sérgio Augusto Morais Carbonell, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

• Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX (Segundo secretário)

• Luciano Assis, representante do SOFTEX

• Fernando Antônio Santos Coelho, representante da UNICAMP

Participaram também da reunião o Antonio Carlos da Silva do CEETEPS – ETEC Bento Quirino,

Mauro  Massanori  Miyashiro  do  Instituto  Eldorado,  Maria  Cecília  Pires  de  Campos  e  Warley

Baptista da SMDEST/PMC, Lilian Anefalos do IAC, Marcio Ricardo da IMA, Mariana Savedra da

Bosch, Valquíria Garcia e Lucas Baldoni da Unicamp, João Laudissi do SENAI “Roberto Mange” e

Sergio Cavalheiro da CIATEC.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do CPqD

Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho André von Zuben, o Conselheiro Edvaldo

Paro fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes e na sequência fez uma apresentação

das  atividades  do  CPqD.  O  Presidente  do  Conselho  agradeceu  em  nome  da  Prefeitura  de

Campinas a presença dos conselheiros na reunião, bem como a todos os que participaram do

conselho no período anterior e, em especial, o trabalho realizado pelo seu ex-Presidente Samuel

Rosilho.  Na  sua  fala  destacou a  importância  do  conselho  como  um  fórum  de  discussão  dos

assuntos da área de CT&I e de sua relevância para a Cidade. Destacou ainda que os conselheiros
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têm um papel  fundamental  na  formulação de políticas  ligadas  a  essa  área  e  que  esse  é  um

importante fórum para que os assuntos possam ser encaminhados e debatidos. Colocou-se à

disposição para discutir com os conselheiros os assuntos relativos à área no conselho ou mesmo

em reuniões específicas, a exemplo do que já vem ocorrendo com algumas instituições.

2) Leitura do expediente

O  conselheiro  Carlos  Passos  fez  a  leitura  do  expediente  informando  que  recebeu  uma

comunicação do Conselheiro Porsani do SINTPq justificando a sua ausência. Informou ainda que

recebeu diversas  comunicações sobre a  solicitação de substituição de  membros do conselho,

tendo  apresentado  a  seguinte  relação:  Carlos  A.  S.  Passos,  novo  membro  titular  pela  PMC;

Fernando E. M. C. Garnero e Leandro Telles S. Barboni; novos membros titular e suplente pela

IMA/PMC;  José  Eduardo  Azarite,  novo  membro  titular  pela  FFCi;  Paulo  Roberto  Santos  Ivo,

excluído  como  membro  suplente  pela  FFCi  e  Raul  Mariano  Cardoso  e

Omar Ferroni Branquinho, novos membros titular e suplente pela ACS. Na sequência as indicações

foram submetidas aos presentes, que as aprovaram sem ressalvas.

3) Eleição da Diretoria biênio 2017-2019

O conselheiro André von Zuben após informar que a presidência do conselho é exercida a partir

de nomeação do Prefeito,  como prevê o seu  regimento interno,  apresentou e submeteu aos

conselheiros a indicação dos seguintes membros para compor a diretoria do CMCTI:  Eduardo

Azarite (Vice-Presidente), Carlos Alberto dos Santos Passos (1º Secretário) e Edvar Pera Júnior (2º

Secretário).  Os  nomes  submetidos  foram  aprovados  por  unanimidade  pelos  conselheiros

presentes.

4) Calendário de reuniões do conselho

O Presidente apresentou uma proposta de calendário para a realização de reuniões do conselho

seguindo o mesmo formato adotado no período anterior. Reuniões ordinárias nas últimas sextas-

feiras de cada mês, com exceção dos meses de janeiro, julho e dezembro, a serem realizadas das

15  às  17  horas  em  locais  itinerantes,  com  preferência  para  as  entidades  representadas  no

conselho. A proposta foi aceita por unanimidade dos presentes. O calendário aprovado e os locais

de realização são:

Reunião Data Local

18ª Reunião Ordinária 10/03/2017 CPqD – já realizada

19ª Reunião Ordinária 28/04/2017 IAC

20ª Reunião Ordinária 26/05/2017 ITAL

21ª Reunião Ordinária 30/06/2017 CTI

22ª Reunião Ordinária 25/08/2017 Inova UNICAMP

23ª Reunião Ordinária 29/09/2017 PUC Campinas

24 Reunião Ordinária 20/10/2017* A definir

25ª Reunião Ordinária 24/11/2017 A definir

          (*) Antecipada por conta da realização da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

5) Organização da Semana de CT&I e do Inova Campinas 2017

O Presidente do Conselho fez uma rápida explanação sobre a organização da Semana de CT&I e

do evento Inova Campinas, que serão realizadas de forma conjunta no mês de outubro de 2017. A

semana de CT&I será realizada em paralelo com a Semana Nacional de C&T, cujo tema para este
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ano é “A Matemática está em tudo”, e será realizada de 23 a 29 de outubro, com a realização de .

visita das escolas públicas às ICTs, palestras nas ICTs e Gincana de Matemática. Já o evento Inova

Campinas  será  realizado  nos  dias  25  e  26/10/2017,  com  a  realização  de  palestras,  feira  de

tecnologia das ICTs e empresas, Congresso Anual da ACS e eventos de empreendedorismo da

Inova  Unicamp.  O  Conselheiro  Paro  destacou que  esse  evento  deveria  ter  um  grande  apelo

nacional para projetar ainda mais a Cidade de Campinas no contexto da inovação. Deu como

exemplo o evento Futurecom que é bastante conhecido no setor de Telecom, no qual o CPqD

atua. Paro sugeriu a inclusão de uma palestra sobre o projeto de IOT que está sendo desenvolvido

pelo CPqD em parceria com a McKinsey no evento. Destacou ainda a importância de convidar

pessoas de expressão internacional. O Presidente André von Zuben comentou que essa ideia está

bem alinhada com que o conselho e a PMC já vêm discutindo para a organização desse evento.

Comentou  que  existem  alguns  exemplos  internacionais  que  podem  ser  seguidos  para  a

formatação do evento em Campinas. O Conselheiro Rodrigo comentou sobre a possibilidade de

realização de uma atividade com a participação à distância de um pesquisador brasileiro que

trabalha no CERN da Suíça. O Sr. Antonio Carlos do ETEC Bento Quirino sugeriu a participação dos

alunos desse colégio no evento.  O Conselheiro Spinella comentou sobre a  inclusão do WASH

realizado pelo CTI Renato Archer na programação. A Sra. Mariana Savedra da Bosch comentou

sobre a inclusão de visitas de alunos a essa empresa. O conselheiro Milton Mori comentou sobre

as atividades da Inova da Unicamp e reforçou a importância de juntar os esforços para aumentar

o interesse da imprensa pelo evento, sugerindo que sejam trazidos à Campinas expositores e

palestrantes  de  renome.  Ele  comentou  também  sobre  a  sua  participação  no  Conselho  de

Empreendedorismo e Inovação da AMCHAM. Fez ainda um resgate histórico sobre a criação do

CPqD e da CODETEC em meados da década de 1970 e que a CODETEC é a pioneira na criação de

incubadoras  no  país.  O  Presidente  informou  que  na  próxima  reunião  do  conselho  serão

apresentados  mais  detalhes  sobre  a  organização  desse  grande  evento  e  que  propostas  de

atividades e sugestões para a organização devem ser enviadas para o Secretário do Conselho

Carlos Passos, para que sejam direcionadas aos organizadores. Foi  sugerido também que haja

uma divulgação sobre a realização do Inova Campinas o quanto antes, em busca de atrair outros

eventos correlatos nos espaços disponíveis no local da Expo D. Pedro, que poderiam compor a

programação do evento.

6) Discussão sobre o PECTI 2015-2025

Após breve introdução sobre o histórico de elaboração do Planejamento Estratégico de CT&I de

Campinas,  o  Secretário  Carlos  Passos  solicitou  que  o  Conselheiro  Luciano  Assis  fizesse  uma

explanação sobre o Quadro Lógico e o software implementado pela IMA para a informatização da

respectiva  metodologia.  Na  sua  fala  o  conselheiro  destacou,  dentre  outros  aspectos,  a

importância do PECTI e da adoção de mecanismos que permitam que as ações empreendidas

pelos  diferentes  atores  sejam conhecidas  e acompanhadas e  que fique evidenciado qual  é  o

relacionamento das  ações com as  diretrizes  estabelecidas  no plano.  Após a  explanação ficou

definido  que  na  próxima  reunião  do  conselho  serão  apresentados  mais  detalhes  do  uso  do

Quadro Lógico e da ferramenta desenvolvida. Foi também acordada realização de um balanço das

ações do PECTI realizadas até o momento, a ser apresentada até o final de junho 2017.

7) Outros assuntos 

O Sr. João Ulisses Laudissi fez uma apresentação sobre as atividades do SENAI em todo o país,

mostrando  o  importante  papel  dessa  instituição  na  formação  de  mão  de  obra  e  na  sua

contribuição para o ecossistema de inovação do país.
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O Presidente do Conselho propôs e foi aceito por unanimidade que o CMCTI formalize o apoio à

iniciativa  da  Prefeitura  de  Campinas  para  atrair  a  construção  de  uma  fábrica  de  chips

semicondutores para aparelhos celulares e dispositivos para Internet das Coisas (IoT, da sigla em

inglês). 

O presidente  do Conselho comentou sobre a  existência  de  diversas  iniciativas  sobre Cidades

Inteligentes sendo realizados por diferentes atores em Campinas e propôs que o conselho realize

um esforço, semelhante ao empreendido com o PECTI 2015-2025, para a construção de um plano

de Cidades Inteligentes para Campinas, também para um horizonte dez anos, como o do PECTI. O

Presidente chamou a atenção para a necessidade da realização de debates e estudos relacionados

ao novo Marco Regulatório de Ciência e Tecnologia.  O secretário Carlos Passos encaminhou o

assunto entre os presentes. Ficou acordado que será promovido um encontro para discussão do

assunto com o apoio do NIT da Inova da Unicamp.

Eu,  Carlos  Alberto  dos  Santos  Passos,  Primeiro  Secretário  do  Conselho  Municipal  de  Ciência,

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 

Campinas, 13 de março de 2017.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


