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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - 

CMCTI 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e quatorze realizou-se na sede da CIATEC 
em Campinas/SP, a quinta 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 
quarta reunião ordinária; 2) Balanço sobre a realização da SNMCT 2014; 3) Apresentação dos 
resultados do questionário sobre o Plano Estratégico de CT&I e 4) Outros Assuntos/Expediente. A 
reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

− Milton Mori, representante da UNICAMP e Vice-Presidente do Conselho. 

− Carlos Alberto dos Santos Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Primeiro 
Secretário. 

− Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário. 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC. 

− Eduardo Gurgel do Amaral, representante do CIESP. 

− Helena Nogueira Whyte, representante do Comitê Democratização da Informática. 

− José Paulo Porsani, representante do SINTPq. 

− Luciano Assis, representante do SOFTEX. 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES. 

− Silvio Aparecido Spinella, representante do CTI. 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startup. 
 
Participaram também da reunião o Vereador André Von Zuben, a Sra. Luciana de Almeida - 
Assessora do Vereador, Sra. Valquíria Garcia e Pedro Cunha de Holanda da UNICAMP, Rodrigo 
Guerra do CNPEM, Sra. Rita Sponchiado e Sr. Celso Penteado de Barros da CIATEC e Sr. Roverson 
Cardoso, Assessor da Câmara Municipal. 
 

Assuntos tratados: 

 
1) Aprovação da ata da quarta reunião ordinária 
O Primeiro Secretário, após comunicação de que a ata havia sido previamente distribuída aos 
conselheiros, informou que o conselheiro Porsani havia encaminhado uma sugestão de alteração 
na ata. Após deliberação sobre o conteúdo da mesma, já com a nova redação, a ata foi colocada 
em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 
2) Balanço sobre a realização da SNMCT 2014 
O Secretário Carlos Passos informou sobre a realização de reunião de avaliação da SNMCT 2014 
no dia 4 de novembro e da elaboração de um relatório pela comissão organizadora. Informou que 
o relatório será disponibilizado aos membros do conselho por meio eletrônico. A Sra. Valquíria, 
integrante da comissão organizadora, apresentou um conjunto de slides contendo um balanço 
das realizações. Foi senso comum que a semana atingiu seus objetivos, tendo sido visitada por um 
público de cerca de 3.500 pessoas. Os presentes discutiram detalhes da organização visando 
colher subsídios para a organização das próximas edições da SNMCT, que por sugestão deveria ter 
a sua denominação simplificada para Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Foi 
consensado que os preparativos para a próxima edição da semana deverão ser iniciados o quanto 
antes. Foi solicitado ao comitê organizador que inclua no relatório final os dados sobre as 
atividades do CPqD, SInTpq,CNPEM e CDI e a relação de palestras apresentadas nas instituições 
participantes. O Sr. Pedro do Museu da Unicamp relatou que de parte do Museu o evento foi um 



Prefeitura Municipal de Campinas - PMC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - SMDEST 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI 

 

2 
 

sucesso e atingiu todos os objetivos. O Conselheiro Carlos Lima considerou o evento exitoso e 
relatou algumas falhas em relação à montagem dos stands, consertadas no segundo dia do 
evento, e à organização das palestras. A Sra. Valquíria apresentou algumas ideias para a 
organização do próximo ano que será realizado de 19 a 25/10/2015, cujo tema será Luz, Ciência e 
Vida. O Vereador Von Zuben também avaliou o evento foi um sucesso e destacou a necessidade 
de ampliar a divulgação no próximo ano para atingir um público ainda maior. O Conselheiro 
Porsani sugeriu que a abertura, a exemplo do ocorrido nesse ano no Museu, tenha a presença da 
PMC e que se convide também a Câmara Municipal. Sugeriu também a adoção de premiações 
com entrega de medalhas de honra ao mérito. 
 
3) Apresentação dos resultados do questionário sobre o Plano Estratégico de CT&I  
A conselheira Mariana Savedra apresentou os resultados do questionário submetido aos 
participantes da elaboração do Plano Estratégico de CT&I de Campinas. O objetivo do 
questionário foi de validar os objetivos específicos, que foram estabelecidos a partir dos 
resultados das etapas anteriores do planejamento. Ela relatou que todos os objetivos foram bem 
avaliados e deverão permanecer no Plano Estratégico. A próxima atividade a ser realizada é 
rediscutir os objetivos com o grupo maior de participantes desse processo. A realização do evento 
em forma de oficina de trabalho está programada para ocorrer no inicio de 2015. 
 
4) Outros assuntos 
 
O Secretário Carlos Passos informou que recebeu mensagem eletrônica contendo as seguintes 
manifestações para compor o GT de revitalização do centro: Prof. Lima, Edvar, Porsani, Gurgel, 
Carlos Passos, Luciana, Milton Mori, André von Zuben. A primeira reunião do GT será organizada 
no inicio de 2015. 
 
O Vice-Presidente do CMCTI, Prof. Mori, apresentou na reunião uma palestra sobre a 
Universidade Empreendedora: empresas-filhas da Unicamp. Foi realizado um debate sobre a 
apresentação e o Conselheiro Spinella sugeriu a inclusão dos slides no site do CMCTI. A Sra. 
Luciana sugeriu a inclusão no site de informações sobre a quantidade de incubadoras, incubadas, 
startups etc. A Conselheira Helena, após manifestação do Primeiro Secretário sobre a 
programação de novas apresentações de membros do conselho nas próximas reuniões, 
manifestou a intenção de apresentar o projeto Revoada do CDI, em uma próxima reunião. O 
Secretário solicitou que os interessados enviem propostas por email para que possam ser incluída 
nas pautas. 
 
O Secretário Carlos Passos comunicou que recebeu mensagem eletrônica informando as 
ausências na presente reunião dos Conselheiros Luis Madi  e Antonio Álvaro do ITAL, Profs. Juan 
Coello e José Oscar Carvalho da PUC-Campinas e do Conselheiro Domenico da FFC. O Presidente 
do Conselho também justificou sua ausência para tratar de sua saúde. 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 28 de novembro de 2014. 
 
Assinam a presente ata: 
 

Milton Mori 
Vice-Presidente do Conselho 

Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário

 


