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Ata da 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e dezessete realizou-se na sede do Instituto de

Tecnologia  de  Alimentos  (ITAL)  em  Campinas/SP,  a  vigésima  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 ITAL; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da

ata da última reunião, 4) Revisão do PECTI 2015-2025; 5) Informes sobre a Semana de CT&I; 6)

Informes sobre o InovaCampinas 2017 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

• Celso Penteado de Barros, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

• Sílvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• José Eduardo Azarite, representante da FFCi (Vice-Presidente)

• Lilian Cristina Anefalos, representante do IAC

• Luis Fernando Ceribelli Madi, representante do ITAL

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• André Luis Peternela, representante da PUC Campinas

• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq

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

• Milton Mori, representante da UNICAMP

Participaram também da reunião Sergio Cavalheiro da Ciatec, Maria Cecília Pires de Campos e

Warley Baptista da SMDEST/PMC, Jitsunori Tsuha e Antonio Carlos da Silva do CEETEPS – ETEC

Bento Quirino, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Marcio Ricardo da IMA, Celso

Rimoli da Unicamp, Andreiwid Correa do IFSP, Mariana Savedra da Bosch e Rosana Jamal da Baita

Aceleradora.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação do ITAL

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

e Diretor do ITAL fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes e na sequência fez uma

apresentação das atividades do instituto, que já completou 50 anos de atividades e que além das

atividades de P&D conta com um curso de mestrado stricto sensu em Ciência e Tecnologia de

Alimentos.  O  Presidente  do  Conselho,  após  a  apresentação,  agradeceu  e  parabenizou  o

palestrante  pela  atuação  do  instituto.  Ele  fez  uma menção especial  à  realização  da  vigésima

reunião ordinária do conselho e ressaltou que o CMCTI se tornou um relevante espaço para o

debate de ideias do ecossistema de CT&I de Campinas.

2) Leitura do expediente

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

Conselheiros  Rita  Sponchiado (CIATEC),  Edvaldo Paro (CPqD),  Sérgio  Carbonell  (IAC) e Luciano

Assis (Mackenzie) justificando as respectivas ausências.
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3) Aprovação da ata da última reunião

O Presidente do Conselho, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos

conselheiros, solicitou manifestação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada por

unanimidade. 

4) Revisão do PECTI 2015-2025

O  Primeiro  Secretário  do  Conselho  informou  aos  presentes  que  na  próxima  reunião  será

apresentado  um  balanço  das  atividades  do  PECTI  realizadas  até  junho  do  corrente  ano.  Os

resultados serão apresentados de forma agrupada por Tema/Direcionador. O Secretário reforçou

que o plano não se restringe à ação da Prefeitura e que por ter sido elaborado em conjunto com

vários atores ele é um plano da cidade. Na próxima reunião serão retomadas as discussões para a

proposição de planos de ação por parte das instituições interessadas.

5) Informes sobre a Semana de CT&I

Após manifestação inicial do Presidente do Conselho a Sra. Maria Cecília da SMDEST/PMC fez um

relato sobre a situação atual de organização da SCTIC 2017, que já conta com 8 instituições que

cadastraram atividades para receberem em suas sedes os alunos de escolas públicas de Campinas,

sendo elas: Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini (OMCJN), IMA, Museu Dinâmico de

Ciência de Campinas (MSCC), PUC Campinas, CTI Renato Archer, CPqD, Bosh, Museu Exploratório

de  Ciências  da  Unicamp.  Dentre  essas,  o  CTI  e  o  Museu  da  Unicamp  também  integrarão  a

programação da Semana Nacional. Além das visitas às instituições, também está sendo planejada

uma Gincana de Matemática junto à Secretaria Municipal de Educação, cuja etapa final ocorrerá

no dia 25 de outubro, junto com o InovaCampinas 2017. A licitação para a contratação de ônibus

já está sendo desenvolvida dentro da SMDEST e a Secretaria de Educação também fornecerá

alguns ônibus. Todos os alunos da rede municipal receberão lanches nas visitas. Há ainda outras

atividades sendo planejadas, mas que até o momento ainda não estão confirmadas, que serão

incorporadas à programação oportunamente. A programação da  SCTIC 2017 será divulgada em

um site específico e contará com assessoria de imprensa da PMC.

6) Informes sobre o InovaCampinas 2017

O  Presidente  do  Conselho  fez  uma  rápida  introdução  sobre  a  organização  do  evento

InovaCampinas,  informando  a  todos  que  o  evento  foi  redimensionado  para  um  dia  e  será

realizado no dia 25 de outubro desse ano no Expo D. Pedro. Justificou que essa decisão se fez

necessária para se adequar à realidade da situação que o país atravessa. Informou também que as

diferentes  atividades previstas  para  o evento estão sendo mantidas  e  que caso seja  viável  o

evento  pode  ser  ampliado.  O  Conselheiro  Madi  solicitou  que  na  próxima  reunião  sejam

apresentados  mais  detalhes  sobre  o  evento  para  que  as  ICTs  possam  identificar  formas  de

participar e/ou contribuir para o mesmo. O conselheiro Milton Mori relatou que em reunião do

Unicamp  Ventures  os  empresários  manifestaram  a  intenção  de  contribuir  com  o  evento  e

condicionaram a sua participação à existência de pessoas de peso que sirvam de âncora para

atração de público. Um dos nomes sugeridos foi o do pesquisador Peter Diamond. O conselheiro

informou que está sendo providenciado um convite formal ao pesquisador e aproveitou para

parabenizar o conselheiro Madi pela apresentação que ele fez sobre o ITAL no início da reunião.

7) Outros assuntos.

A convite da diretoria do CMCTI, a Sra. Rosana Jamal da Baita Aceleradora fez uma apresentação

sobre as atividades da aceleradora. Houve várias manifestações e elogios à apresentação dos

presentes. No final de sua fala a Sra. Rosana manifestou a intenção de continuar contribuindo nas
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diversas  ações  de  empreendedorismos  realizadas  pela  Prefeitura  e  demais  parceiros.  O

Conselheiro  Spinella  manifestou a  possibilidade  de cooperação do CTI-NE em ações  da Baita

naquela região. Mori manifestou a intenção de estreitar ainda mais os laços da Inova da Unicamp

com a aceleradora. O conselheiro Azarite elogiou a apresentação e atuação da Baita.

O conselheiro Austre do SINTPq fez comentários sobre o posicionamento da OMC com relação à

lei de informática. Ele propôs e foi aceito pelos presentes que o CMCTI envie uma moção de apoio

à manutenção da lei por parte do MCTIC.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 

Campinas, 26 de maio de 2017.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


