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Ata da 22ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

CMCTI

Ao vigésimo quinto  dia  do mês de agosto de dois  mil  e dezessete realizou-se na Unicamp,  a

vigésima 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 discu1r e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação da

Inova – Agência de Inovação da Unicamp; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da úl1ma

reunião;  4)  Apresentação  do  Agropolo  Campinas-Brasil;  5)  Circuíto  Turís1co  de  Ciência  e

Tecnologia; 6) Informes sobre a Semana de CT&I; 7) Informes sobre o InovaCampinas 2017 e 8)

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

• Rita Sponchiado, representante da CIATEC

• Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP

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

• Sílvio Aparecido Spinella, representante do CTI

• Cláudio Romanelli, representante do CTI

• Sérgio Augusto Morais Carbonell, representante do IAC

• Lilian Anefalos, representante do IAC

• Sérgio Roberto Pereira, representante da PUC Campinas

• Austregésilo Eustáquio Gonçalves, representante do SINTPq

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

• Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP

• Milton Mori, representante da UNICAMP

Par1ciparam  também  da  reunião  Maria  Cecília  Pires  de  Campos  da  SMDEST/PMC,  Mauro

Massanori Miyashiro do Ins1tuto Eldorado, Jitsunori Tsuma e Antonio Carlos da Silva do CEETEPS –

ETEC Bento Quirino,  Undreiwid Corrêa do IFSP,  Vanessa Sensato e Lucas Baldoni da Unicamp,

Eduardo Belluzzo da Terracota, Celso Barbosa da ANPEI e Ronaldo Finardi da Fitec.

Assuntos tratados:

1) Boas vindas e apresentação da  Inova da UNICAMP

Após  abertura  da  reunião  pelo  Presidente  do  Conselho  André  von  Zuben,  o  Diretor  Newton

Frateschi  da  Inova  da UNICAMP  fez  uma  saudação  inicial  de  boas  vindas  aos  presentes.  Na

sequência  fez  uma apresentação das  a1vidades da agência.  Destacou em sua  apresentação a

importância da Inova para as pesquisas da Unicamp, apresentou um balanço das empresas filhas

da  Unicamp,  que  no  momento  ultrapassa  a  casa  de  quinhentas  empresas  criadas  e  em

crescimento,  destacou  a  importância  das  pessoas  que  atuam  na  Inova  para  o  sucesso  das

a1vidades e parabenizou os diretores que o antecederam e, em especial o Prof. Milton Mori que

estava  presente  na  reunião.  O  Presidente  do  Conselho,  após  a  apresentação,  agradeceu  e

parabenizou  o  Prof.  Newton  pela  apresentação,  destacando  a  importância  da  Inova  para  o

ecossistema de CT&I de Campinas.
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2) Leitura do expediente

O Secretário e Conselheiro Carlos Passos fez a leitura do expediente informando que recebeu

comunicação dos Conselheiros André Pertenela da PUC Campinas,  Eduardo Paro e  Azarite do

CPqD  jus1ficando  as  respec1vas  ausências.  O  Secretário  informou  ainda  que  houve  o

desligamento do membro suplente do CNPEM e a subs1tuição do membro 1tular da Unicamp,

entrando em seu lugar o Prof. Newton Frateschi.

3) Aprovação da ata da úl1ma 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) Agropolo Campinas-Brasil

O Diretor do IAC e Presidente do Agropolo-Campinas Sérgio Carbonell fez uma apresentação do

projeto, das a1vidades realizadas até o momento e as planejadas para os próximos períodos. Deu

destaque aos resultados do projeto Fapesp do Agropolo que oportunizou, em seu primeiro ano, a

realização de uma série de a1vidades, tais como workshops, visitas técnicas e o estabelecimento

de  parcerias  com  empresas  privadas  e  centros  de  pesquisa  de  vários  países.  Os  workshops,

segundo o Conselheiro Carbonell,  tem contado com a par1cipação de um grande número de

pessoas ligadas ao setor do agronegócio, tanto da academia como de empresas. O Presidente do

CMCTI comentou a importância do projeto e destacou que a inicia1va, que é fortemente apoiada

pelo poder público, pela academia e pelas empresas, é um importante vetor para o fortalecimento

do agronegócio e um ó1mo exemplo a ser replicado em outros setores. Destacou que o evento

realizado na Fapesp em São Paulo, para apresentação dos resultados do primeiro ano do projeto,

com a presença de várias autoridades e com o auditório lotado, reforça a importância do projeto.

5) Circuíto Turís1co de Ciência e Tecnologia

Foi informado que devido a problemas burocrá1cos em relação ao contrato com o fornecedor não

houve a possibilidade de apresentação de um boneco do material de divulgação do circuíto nessa

reunião.  Foi  informado  ainda  que  até  a  presente  data  foram  recebidas  a  adesão  de  onze

ins1tuições de ensino e pesquisa. As demais interessadas poderão enviar o material solicitado. As

que enviarem antes do envio à gráfica serão incluídas no material.

6) Informes sobre a Semana Municipal de CT&I de Campinas – SMCTIC 2017

A Sra.  Maria  Cecília  da SMDEST/PMC fez um relato  sobre a situação atual  de organização da

SMCTIC 2017, informando sobre a adesão das ins1tuições e estágio de preparação do site da

semana.  Foi  informado  que  o  site  da  semana  já  está  disponível  no  endereço:

hTp://semanacetcampinas.wixsite.com/2017.  Na ocasião foi  apresentada uma proposta para a

criação de uma iden1dade visual para a SMCTIC. Foram apresentados alguns esboços de logos

baseados em paradoxos matemá1cos, em alusão ao tema da semana que é “A matemá1ca está

em tudo”. O logo escolhido pelos presentes adota uma figura matema1camente infinita e sem

resolução que os grandes matemá1cos da história acreditavam ser uma grande metáfora para os

estudos cienWficos.

7) Informes sobre o InovaCampinas 2017. 

A  Sra.  Vanessa  da  Inova  da  Unicamp  fez  uma  apresentação  sobre  a  programação  do

InovaCampinas,  informando,  dentre  outros  aspectos,  sobre  as  parcerias  já  estabelecidas,  o

formato  do  evento  e  demais  informações per1nentes.  Foi  apresentado  o  layout  da  feira  e  a

localização dos auditórios para os eventos e palestras que compõem o InovaCampinas.
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7) Outros assuntos.

O Sr. Mauro do Ins1tuto Eldorado fez um breve relato sobre a etapa da Olimpíada de Robó1ca

realizada no final de semana passado no Cotuca em Campinas. Destacou o nível da compe1ção e

enfa1zou  a  importância  da  introdução  e  disseminação  da  robó1ca  nas  escolas  públicas  de

Campinas. O Presidente do Conselho reforçou a importância da introdução da robó1ca nas escolas

e comentou sobre as trata1vas que tem feito com a Secretaria da Educação.

O Conselheiro Autregésilo do SINTPq propôs ao conselho que fosse feita uma moção a favor da

manutenção das bolsas do Centro Nacional de Referência em Tecnologistas Assis1vas com sede no

CTI  Renato  Archer.  A  proposta  foi  acolhida  pelos  presentes,  ficando  o  mesmo  incumbido  de

elaborar o documento em conjunto com o Secretário do Conselho Carlos Passos.

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

Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 

Campinas, 25 de agosto de 2017.

André von Zuben

Presidente do Conselho

Carlos Alberto dos Santos Passos

Primeiro Secretário


