ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – COMCIT
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2019, às 9H30, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, situada na Rua Dr. Ewerton Dantas
Cortez, 1432, Tirol, ocorreu a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia- COMCIT, sob a presidência do senhor ALEXSANDRO
FERREIRA CARDOSO DA SILVA. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: JOÃO
TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, suplente do IFRN; CARLOS ANDRÉ GUERRA
FONSECA, titular da UERN; ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO, titular da FUNPEC;
GEORGE RAMALHO VIEIRA, titular da Fecomércio, JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE
REZENDE, suplente da FAPERN; SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, suplente da
FIERN; SUELDO MEDEIROS, titular da Câmara Municipal de Natal, RUDSON EDSON
GOMES DE SOUZA, titular da PMN; MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, suplente da PMN;
HÉLIO FALCÃO SALES, suplente da PMN e RENATA SOUSA GOMES, titular da PMN.
Participaram como convidados: JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA, da SEMPLA; FILIPPO
PEDROZA DAMÁSIO, da SEMPLA; DANIELE RUFINO VIEIRA, da SEMPLA e
YOLANDA ANDRADE RODRIGUES da SETUR. A reunião teve como pauta: a realização
do evento Campus Party 2019, a ocorrer em Natal, no período de 16 a 18 de agosto do
ano corrente, no centro de convenções desta Capital e sobre a Semana de Ciência e
Tecnologia, que também se realizará em Natal, no período de 21 a 27 de outubro. Sobre
a Campus Party 2019, iniciou-se com o Presidente do COMCIT demonstrando aos
presentes sobre as potencialidades do evento, com pontos de pauta de atividades que
ocorrerão no evento que possibilitarão o incremento de divulgação das atividades que
tenham vinculação com as necessidades da realidade da cidade de Natal, com a
participação do Poder Público (especialmente a Prefeitura Municipal do Natal), bem como
as instituições que são membros desse Conselho. Foi discutido sobre as ações que
podem ser propostas dentro da programação do evento, cujas temáticas e metologias
serão discutidas durante o pré-evento. O sr. GEORGE RAMALHO VIEIRA, da
Fecomércio, sugeriu a possibilidade de levar a Orquestra de uma ONG do bairro de Felipe
Camarão para participar do evento. O sr. RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, da
SME, sugere também a participação da Orquestra Sinfônica do Museu do Vaqueiro de
São José do Mipibu-RN, cuja parceria pode ser articulada por ele. Na área de
comunicação, os membros demonstram interesse em firmar parceria para integrarem a

programação do evento, com ações colaborativas que divulguem os trabalhos realizados
e contribuições, por suas respectivas instituições. Para as arenas da Campus Party que
serão cedidas para a PMN, o Presidente ofereceu às instituições do COMCIT parceria
para proposição de temáticas e palestrantes ser indicados pelas instituições parceiras.
Para participação, a instituição interessada deve enviar uma ementa com sugestão para
palestra/oficina no estande da PMN, cujo teor do documento deve conter temática, título,
nome do palestrante/professor indicado e demais informações que descrevam o objetivo e
a metodologia da ação. O sr. GEORGE RAMALHO VIEIRA indicou como possíveis
convidados a palestrar o médico pesquisador KLEBER LUZ, infectologista, professor e
pesquisador de renome internacional e o desenvolvedor do SIGAA, um cientista de
reconhecimento internacional. A sra. SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO, na mesma
toada, sugere que os indicados como palestrantes sejam “pratas da casa”, que tenham
contribuição em ensino e pesquisa, que possam ser chamados para demonstrar as
pesquisas e trabalhos que desenvolvem em suas respectivas instituições. No viés
educacional, a SME e o IMD poderão ter efetiva participação com a integração dos alunos
da rede municipal de ensino, bem como pela oferta de oficinas pelo IMD. Uma das
atividades que está em processo de desenvolvimento para ocorrer na Campus Party 2019
é a parceria com a Turma da Mônica, incluindo sessão de cinema do novo filme (Turma
da Mônica Laços, confecção de história em quadrinhos ou tirinhas com a Mônica em Natal
e a visita da sra. Mônica, inspiração da personagem em quadrinhos e filha de Maurício de
Sousa, criador da história). Falou-se sobre a indicação de nomes para composição da
Comissão de Acompanhamento da Parceria da PMN e Instituto Campus Party. O sr.
SUELDO MEDEIROS, vereador em exercício e servidor efetivo da Prefeitura Municipal de
Natal (SEMOV), coloca seu nome à disposição para integrar a Comissão. Além dele, o sr.
ITHAMAR CORTEZ DANTAS NETO, da FUNPEC, o sr. JULIO FRANCISCO DANTAS DE
REZENDE, da FAPERN, também integrarão a Comissão de Acompanhamento da
Parceria PMN e ICP. Todos os nomes foram aprovados. Deliberou-se sobre a aprovação
da Prefeitura Municipal do Natal para participação no Campus Party 2019, assim como o
Conselho aprova as sugestões de participação e parcerias. Iniciada a discussão sobre a
1ª Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, a sra. HERMANA GÓIS deu informes
sobre a programação e dias de eventos para o COMCIT, dando a fala aos membros para
sugestão da participação do Conselho no evento. Para o dia 21/10/2019, a agenda consta
de abertura às 08H30 no Parque da Cidade. Após isso, a agenda está aberta para
proposição de palestras e mesas redondas indicadas pelo COMCIT. Sugeriu-se a
participação da Justiça Federal da seccional RN, pelo magistrado da 6ª Vara Federal,

Marco Bruno Miranda Clementino, e participação da FIERN, com tecnologias de inovação.
A convidada sra. MIKAELLA MEDEIROS, da FECOMÉRCIO, sugere que algumas
empresas sejam contatadas e convidadas a integrar o evento, bem como convidar alguns
influenciadores digitais. Sobre as temáticas propostas, foi sugerido o tema de inovação
desenvolvidas pelas instituições. A sra. SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO sugere como
subtema da inovação educacional, a educação profissional. O sr. JOÃO TEIXEIRA, do
IFRN, fala sobre a exposição de tecnologia fosse o marco inicial para uma “tenda
tecnológica de Natal” e que as instituições universitárias conseguissem mostrar protótipos
de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, para receber a opinião dos presentes, bem
como seja espaço de divulgação comercial desses produtos desenvolvidos. A sra.
YOLANDA ANDRADE, da SETUR, sugere também a discussão de tecnologias em
ambientes mais descontraídos, como bares, que são experiências já ocorridas com
sucesso em outras cidades do Brasil. Ao fim, o COMCIT aprova a Semana de Ciência e
Tecnolocia, também decidiu que as temáticas a serem exploradas na 1ª Semana
Municipal de Ciência e Tecnologia serão Ciência, Tecnologia e Inovação, com as
indicações acima mencionadas de subtemas. O Presidente do COMCIT, ALEXSANDRO
FERREIRA CARDOSO DA SILVA, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião,
cuja ata foi assinada por todos os presentes no ato de encerramento.

Natal, 17 de julho de 2019.
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