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Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - CMCTI 

 
Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e quatorze realizou-se na sede do CIATEC em 
Campinas/SP, a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CMCTI), para discutir e deliberar sobre a organização da Semana Municipal de 
Ciência e Tecnologia, evento paralelo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia coordenada 
pelo MCTI, a ser realizada de 13 a 19 de outubro de 2014 em Campinas.  
 
A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 

− Carlos A. S. Passos, representante da Fundação Fórum Campinas e Primeiro Secretário 

− Edvar Pera Junior, representante do SOFTEX e Segundo Secretário 

− Andrea Santos de Deus, representante da PMC/SMDES 

− Carlos Alberto Silva Lima, representante da CIATEC 

− Fábio Pagani, representante da IMA 

− Gabriel Constantino Blain, representante do IAC 

− Luiz Carlos Moura Miranda, representante da CIATEC 

− Márcio Martins da Silva, representante do SINTPq 

− Mariana Savedra Pfitzner, representante da PMC/SMDES 

− Wilson Campanholi Jr, representante da Associação Campinas Startup 
 
Participaram também da reunião as seguintes pessoas: 

− Ernesto Kemp, Museu - Unicamp 

− Valquiria Garcia, Unicamp 

− Rita Sponchiado 

− Viviane de Tella, CNPEN 

− Paulo Heleno, B2BNetwork 

− Sergio Paulo Dias 

− Luciana de Almeida, Câmara Municipal de Campinas 

− Bi Rodrigues, IMA 
 
Assuntos tratados: 

 
i) Organização da Semana Municipal de Ciência e Tecnologia 
 
Foi ratificado na reunião que as ações referentes às atividades da Semana Municipal de C&T e 
a Semana Nacional de C&T serão conduzidas de forma conjunta e coordenada entre as 
instituições participantes. Ambas as semanas adotarão o mesmo tema: Ciência e Tecnologia 
para o Desenvolvimento Social. É entendimento de todos que se adotará a mesma identidade 
visual na divulgação e apresentação de cada uma das instituições. Também foi consenso que 
cada instituição arcará com os seus próprios custos e que a PMC irá se responsabilizar pelas 
despesas de transporte dos estudantes. 
 
Foi criado um comitê organizador da Semana de C&T constituído pelos seguintes integrantes: 
Prof. Ernesto Kemp – Diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, Mariana Savedra 
e Andrea Santos de Deus - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Turismo - SMDEST, Valquiria Garcia – Assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, 
Luciana de Almeida – Câmara Municipal de Campinas, Viviane de Tella, CNPEN, Prof. Miranda - 
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CIATEC e Edvar - Softex. O comitê irá se reunir presencialmente uma vez por semana no 
Museu, interagirá por meio eletrônico quando necessário e gerará um programa de atividades 
para a Semana e ainda criará o circuito a ser realizado pelos ônibus de alunos. Também cabe 
ao comitê estudar alternativas para organização da semana em comum acordo com a SMDECT. 
A primeira reunião do comitê será no dia 19/08. O CNPEM coordenará as atividades de criação 
de um padrão para a identidade visual do evento e montará uma estratégia de divulgação da 
programação nas diferentes mídias. As ações de divulgação serão coordenadas pela Sra. 
Luciana de Almeida (assessoria de imprensa da Câmara). As entidades orientarão suas 
respectivas assessorias de imprensa a atuarem de forma coordenada sob a orientação da Sra. 
Luciana.  
 
Ficou estabelecido que a SMDEST enviará comunicação às instituições participantes para que 
cada uma detalhe sua contribuição para a programação da Semana, informando a atividade, o 
perfil dos alunos, a agenda das visitas (dia/horário) e outras informações pertinentes 
 
A SMDECT/PMC será responsável pela divulgação nas escolas públicas de ensino fundamental 
e o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp nas escolas de ensino médio. A SMDEST 
também será responsável por prover os ônibus que farão o transporte dos estudantes desde 
as escolas até os locais de realização das atividades. 
 
Valquiria Garcia da Unicamp informou que disponibilizará para todos o material de divulgação 
que recebeu do MCTI, bem como os arquivos eletrônicos contendo as “artes” a serem 
utilizadas por todos na elaboração dos seus respectivos materiais.  

 
O conselheiro Carlos Lima apresentou o Sr. Paulo Helena da B2BNetwork que se prontificou a 
cooperar com o CNPEM e o comitê organizador na criação da identidade visual a ser adotada 
pelas instituições na realização da semana. 
 
Algumas das instituições presentes apresentaram um relato sobre as atividades a serem 
realizadas na semana em suas respectivas instituições, que podem ser resumidas da seguinte 
forma: 
 

− CIATEC – Realização da ExpoCiatec, com a participação de 31 empresas de sua 
incubadora. Será necessário um espaço de cerca de 200 m2 para a montagem de 
stands com cerca de 4m2 para cada empresa. O Diretor do Museu da Unicamp colocou 
à disposição da CIATEC um espaço físico no estacionamento do Museu, para a 
contratação de uma tenda e respectiva infraestrutura a ser contratada e custeada pela 
CIATEC. 

 

− IMA – Irá organizar palestras e atividades teatrais para as crianças. 
 

− UNICAMP – Realizará uma exposição em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Campinas, eventos no Museu de Ciências, exposição de neurociência, caminhão da 
oficina desafio, NanoAventura e praça de observação. 

 

− SOFTEX – Realização de Visitas às empresas de tecnologia da cidade buscando 
despertar nos alunos o interesse pela área de tecnologia. 
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ii) Outros assuntos 
 
O Conselheiro Márcio Silva propôs que se contate o CPqD para verificar se há interesse em 
apresentar o seu showroom na semana de C&T. O conselheiro comunicou aos presentes que 
no dia 14 de agosto será apresentada uma palestra sobre Tecnologia Assistiva a ser proferida 
pelo Dr. Victor Mammana do CTI.  
 
Ficou estabelecido que logo após o término da semana de C&T de 2014 serão iniciadas as 
discussões para a organização do evento de 2015 que deverá ser de maior porte que o atual. 
 
 
iii) Encerramento 
 
Nada mais havendo a ser tratado, o Primeiro Secretário do Conselho encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos. 
 
 
Eu, Carlos Alberto dos Santos Passos, Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, redigi a presente ata.  
 
Campinas, 07 de agosto de 2014. 
 
Assinam a presente ata:   
 

 
Samuel Ribeiro Rosillho 
Presidente do Conselho 
 
 
Carlos Alberto dos Santos Passos 
Primeiro Secretário 

 
 
 
 


