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Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 
 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezessete realizou-se na PUC Campinas, a 
vigésima terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CMCTI), iniciando-se às 15 horas, quando constatado o quórum regulamentar, conforme 
Regimento Interno, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Boas vindas e apresentação da 
PUC-Campinas; 2) Leitura do expediente; 3) Aprovação da ata da última reunião; 4) 
Regulamentação da Lei de Inovação; 5) Informes sobre a Semana de CT&I; 6) Informes sobre o 
InovaCampinas 2017; 7) Palestra sobre a Rede de Coworkings de Campinas 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 
 Márcio Fernando Corrêa Ricardo, representante da IMA 
 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 
 Alberto Paradisi, representante do CPqD 
 Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI 
 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) 
 Luciano Assis, representante do SOFTEX 
 Newton Cesário Frateschi, representante da UNICAMP 
 Milton Mori, representante da UNICAMP 
 
Participaram também da reunião Maria Cecília Pires de Campos e Warley Menezes Baptista da 
SMDEST/PMC, Mauro Massanori Miyashiro do Instituto Eldorado, Selma Jaconis e Sergio 
Cavalheiro da CIATEC, Vanessa Sensato, Valeria Reis e Lucas Baldoni da Unicamp, Prof. Dr. Orandi 
Mina Falsarella e Geraldo Vasconcelos da PUC Campinas, Ronaldo Finardi da Fitec. Henrique Sá 
Earp e Eduardo Belluzzo da Terracota, Celso Augusto Rimoli da Unip, Antonio Carlos da Silva do 
CEETEPS – ETEC Bento Quirino. 
 
Assuntos tratados: 
 
1) Boas vindas e apresentação da PUC Campinas 
Após abertura da reunião pelo Presidente do Conselho André von Zuben, o Prof. Dr. Orandi Mina 
Falsarella, Pró-Reitor de Graduação da PUC, fez uma saudação inicial de boas vindas aos presentes 
e apresentou um vídeo institucional sobre a história da universidade. Segundo o Prof. Orandi o 
vídeo foi elaborado em comemoração aos 75 anos da universidade, como homenagem a todos os 
que participaram da sua construção, professores, funcionários, alunos e outros. O Prof. Orandi, 
dentre outros comentários, informou que em fevereiro do próximo ano, ao encerrar o mandato da 
atual diretoria, assumirão como Reitor o Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior e como Vice-Reitor o 
Padre Davi, ex-Reitor da PUC Campinas. O Presidente do Conselho, após a apresentação, 
agradeceu e parabenizou o Prof. Orandi pela apresentação, destacando o importante papel da 
universidade 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 Eduardo Paro do CPqD, José Eduardo Azarite da FFCi, Sérgio 
Carbonell e Lilian Anefalos do IAC justificando as respectivas ausências. O Secretário informou 
ainda que houve a substituição do membro suplente da IMA, entrando em seu lugar o Sr. Márcio 
Fernando Corrêa Ricardo. 
 
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) Regulamentação da Lei de Inovação 
Com a recente publicação do Decreto Nº 62.817, em 04/09/2017, que regulamenta a Lei Federal 
nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, no tocante a normas gerais aplicáveis ao Estado de São 
Paulo, foi proposta a organização de um evento para discussão desse decreto e demais normas e 
leis relativas à inovação, tais como: Novo Marco Legal da CT&I LEI Nº 13.243/2016, EC Nº. 85/2015, 
bem como da regulamentação dos dispositivos não autoaplicáveis da legislação federal e outros 
afins. Os conselheiros representantes da Unicamp, Profs. Milton Mori e Newton Frateschi, 
comentaram sobre a Rede Inova São Paulo, da qual fazem parte 37 NITs de todo o Estado, que está 
organizando uma discussão, que ocorrerá no início de novembro, sobre o tema. Ficou acordado 
que a Inova da Unicamp participará da organização, junto com outros membros do conselho, de 
um workshop em Campinas para debater o assunto no final de novembro. 
 
5) Informes sobre a Semana de CT&I 
A Sra. Maria Cecília da SMDEST/PMC fez um relato sobre a situação atual de organização da 
SMCTIC 2017, informando sobre a adesão das instituições ao programa de atividades. Foi 
informado que cerca de 10 instituições aderiram à programação disponibilizando uma diversidade 
de atividades bastante interessante. Informou ainda que várias escolas já haviam realizado 
inscrições nas atividades e que está em andamento a negociação para alocação de transporte dos 
alunos. O site da semana contendo toda programação já está disponível no endereço: 
http://semanacetcampinas.wixsite.com/2017. 
 
6) Informes sobre o InovaCampinas 2017 
A Sra. Vanessa Sensato, da Inova- Unicamp, fez uma apresentação atualizando os presentes sobre 
a programação do InovaCampinas em 2017, informando detalhes do evento, tais como: eventos 
confirmados, o layout da feira e a localização dos auditórios para os eventos e palestras que 
compõem o InovaCampinas. Detalhes do evento podem ser obtidos no site 
http://inovacampinas.org.br/. O presidente do conselho André von Zuben comentou sobre a 
organização e reiterou a importância do evento para o fortalecimento do ecossistema de CT&I de 
Campinas, destacou a adesão de vários atores do ecossistema à iniciativa de organizar eventos ou 
atividades paralelas à Semana Municipal de CT&I. O Secretário Carlos Passos destacou que, além 
do InovaCampinas, também ocorrerão as visitas às Universidades e Centros de Pesquisa, Gincana 
de Matemática das escolas públicas, uma série de hackathons em um evento chamada MegaHack, 
o TECH in FEST, o Chopp com Ciência e outros. 
 
7) Palestra sobre a Rede de Coworkings de Campinas e outros assuntos. 
O Prof. Henrique Earp e Eduardo Belluzzo do coworking Terracota e líderes da Rede de Coworkings 
de Campinas apresentaram a rede para os presentes. O Prof. Henrique explicou o papel dos 
espaços compartilhados de trabalho e da iniciativa de formação de uma rede. Comentou a 
importância da Economia Criativa para o futuro do trabalho e para a economia como um todo. 
Segundo ele, cada vez mais profissionais têm procurado esses espaços por encontrar neles a 
possibilidade de integração com outros profissionais, networking e geração de negócios. O 
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crescimento de coworkings no País foi de 114% em relação a 2016 no Brasil, hoje são cerca de 800 
no total. Campinas é a primeira cidade do País, fora seis capitais, com maior número de 
coworkings, contando hoje com 21 empreendimentos deste tipo, estando à frente de cidades 
como Brasília, por exemplo. O Prof. Henrique finalizou reafirmando a importância de estender aos 
coworkings os benefícios da lei de incentivo às Startups de Campinas. O conselheiro Newton 
Frateschi comentou que o mercado de trabalho está mudando, assim como a relação capital-
trabalho e colocou como questão aos presentes quais são os indicadores que podem ser adotados 
e qual será de fato o papel do ser humano no futuro. Houve um debate sobre o tema, vários 
conselheiros se manifestaram restando a sensação que há muito a se discutir sobre o assunto, 
inclusive a criação da chamada renda mínima universal e quem vai trabalhar para propiciar os 
recursos necessários. O Presidente do conselho reafirmou a importância do conselho para discutir 
tais questões. Mais detalhes sobre a rede podem ser obtidos no site da rede de coworkings de 
Campinas no endereço http://www.coworkingscampinas.com.br. 
 
8) Outros assuntos. 
O Sr. Mauro do Instituto Eldorado comentou sobre um evento do CPqD sobre Internet das Coisas 
(IOT) no qual foram abordados dentre outros temas a plataforma de IOT - Dojot do CPqD. 
 
O Secretário do conselho informou sobre realização de eventos de Bioeconomia que ocorrerão 
nas próximas semanas: Workshops em Bioeconomia: 8º Workshop Agropolo Campinas-Brasil: 
Novas embalagens para alimentos e bebidas, nos dias 09 e 10 de outubro, no ITAL. 9º Workshop 
em Bioeconomia "Novas tecnologias e sistemas para produção animal: Pecuária de Baixo 
Carbono", 8-9/novembro/2017, no IAC. 10º Workshop em Bioeconomia "Enzimas & Química 
Verde", 27-28/novembro/2017 na UNICAMP. O Conselheiro Milton Mori comentou que o 
Desenvolve SP organizará o evento Movimento pela Inovação no dia 3/10, na sede da FIESP, que 
vai discutir temas como fontes de recursos para inovação e apresentação de projetos. O Secretário 
reiterou aos presentes que os eventos informados à secretaria do conselho serão divulgados por 
e-mail e em reuniões. 
 
O Secretário Carlos Passos lembrou a todos que, excepcionalmente, no próximo mês a reunião 
será realizada na terceira sexta-feira do mês, no dia 20/10, no SINTPq. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata. 
 
Campinas, 29 de setembro de 2017. 
 
 
 

André von Zuben 
Presidente do Conselho 

 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 
 
 

 


