
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COMCIT

Aos  dezenove dias do mês de julho do ano de 2018,  às  9:00hs,  na sala de

reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, situada à Rua Dr.

Ewerton Dantas Cortez, 1432  ocorreu a  2ª Reunião Extraordinária  de 2018 do

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia -  COMCIT,  sob a presidência da

senhora  MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES. Estiveram presentes os seguintes

conselheiros:  CARLOS  ANDRÉ  GUERRA FONSECA,  titular  da  UERN;  JOÃO

TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, suplente do IFRN; CLEANTO ROGÉRIO REGO

FERNANDES, suplente da SBPC; RUDSON EDSON GOMES DE SOUZA, titular da

PMN;  ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO, titular da FUNPEC;  IARA LÚCIA VAZ

GUEDES, suplente da FUNPEC;  PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS FERREIRA,

suplente da PMN; ALUÍSIO ALBERTO DANTAS FILHO, Suplente da PMN; SUSIE

ALVES SILVA DE MACEDO,  suplente da FIERN;  MARIA JOSÉ DE MEDEIROS,

suplente  da  PMN;  JÚLIO  FRANCISCO  DANTAS  DE  REZENDE,  suplente  da

FAPERN. Também participaram como convidados:  DANIELE RUFINO VIEIRA da

Sempla;  GLENDA GLICIANNY  DE  OLIVEIRA DANTAS,  Assessora  Jurídica  da

SEMPLA; JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA secretária adjunta de planejamento da

SEMPLA.  A reunião  teve  como  pauta:  Posse  de  conselheiros  designados  para

atuarem em substituição; Aprovação de parceria entre a Prefeitura e a Sociedade

Brasileira de Computação; Informes. A presidente do Conselho  MARIA VIRGINIA

FERREIRA LOPES saudou  os  presentes  e  solicitou  que  a  Secretária  Executiva

procedesse com a leitura da Ata de Posse do COMCIT para atuação dos seguintes

conselheiros:  PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS FERREIRA,  suplente da PMN;

IARA LÚCIA VAZ  GUEDES,  suplente  da  FUNPEC.  Após  a  leitura  da  Ata,  a

Secretaria  adjunta  JOANA GUERRA relatou  justificativa  quanto  à  aprovação  da

parceria  entre  a  PMN e  a  Sociedade Brasileira  de  Computação  para  realização

doXXXVIII  Congresso  da  Sociedade  Brasileira  de  Computação  (CSBC  2018),

iniciativa conjunta da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e da Universidade

do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (UERN).  O  CSBC  é  um  evento  sólido  e

tradicional  da  comunidade científica  de Computação e,  atualmente,  é  o  principal

evento  científico  de  computação  organizado  pela  SBC.  O  CSBC é formado  por

diversas atividades como: apresentações de trabalhos científicos, mesas redondas,



cursos,  debates,  oficinas,  reuniões,  simpósios,  jornadas,  fóruns,  workshop,  e

concursos de teses e dissertações. Ao todo, estão programados para esta edição,

24 eventos, que serão realizados ao longo de quatro dias, para um público estimado

em 2.500 participantes, compostos por:  profissionais, professores, pesquisadores,

alunos de graduação e pós-graduação de todos os estados brasileiros e do exterior.

Atendendo ao pleito para a avaliação de um possível  apoio a ser fornecido pela

Prefeitura do Natal para a realização do XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira

de  Computação,  considerando  os  limites  de  recursos  humanos,  materiais  e

financeiros, para apoiar a execução deste evento reconhecido na área de ciência,

tecnologia e inovação, o qual possibilitará que o município continue avançado  na

concretização  de  políticas  públicas  que  tenham como pano  de  fundo  a  ciência,

tecnologia e inovação.  Considerando a importância do apoio da PMN e, para dar

celeridade  ao  atendimento  do  pleito  de  apoio  a  Sociedade  Brasileira  de

Computação, tendo em vista a proximidade com o início do evento, após consultas

realizadas a diversas Secretarias Municipais, foi consolidada uma proposta de apoio

da Prefeitura do Natal por meio do fornecimento de insumos de limpeza e higiene,

descartáveis,  água  mineral  e  equipamentos.  Em  contrapartida  a  PMN  poderá

apresentar os diversos aplicativos e projetos realizados na área de CTI. Do ponto de

vista  legal  será feito através de um Termo de Parceria.  Embora seja uma pauta

simples é importante que seja apreciado pelo COMCIT que é o órgão responsável

pelas  politicas  de  CTI  do  município.  Por  fim,  foi  discutido  a  necessidade  de

instituição de uma comissão de avaliação da referida contrapartida da PMN, com a

participação  de  um  membro  do  COMCIT,  sendo  escolhida  a  representante  da

FUNPEC, IARA LÚCIA VAZ GUEDES, os demais membros serão escolhidos entre

o  quadro  de  Servidores  da  PMN  e  um  membro  da  SBC. Levada  a  análise  e

apreciação do colegiado, foi aprovado por unanimidade, a parceria entre a PMN e a

Sociedade  Brasileira  de  Computação  para  realização  do  XXXVIII  Congresso  da

Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2018). Nada mais havendo a tratar, a

presidente do COMCIT solicitou que, eu IRANI SANTOS lavrasse essa ATA, que

achada conforme seguirá assinada por ela, por mim e por todos os conselheiros

presentes.

Natal, 19 de julho de 2018.



MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES

Presidente do Comcit

IRANI SANTOS

Secretária executiva do Comcit

CARLOS ANDRÉ GUERRA

FONSECA

Vice-presidente do Comcit e titular da

UERN

 JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO

NETO

Suplente do IFRN

CLEANTO ROGÉRIO REGO

FERNANDES

Suplente da SBPC

RUDSON EDSON GOMES DE

SOUZA

Titular da PMN

ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO

Titular da FUNPEC

IARA LÚCIA VAZ GUEDES

Suplente da FUNPEC

PEDRO ALEXANDRE DE MORAIS

FERREIRA

Suplente da PMN

ALUÍSIO ALBERTO DANTAS FILHO

Suplente da PMN

JÚLIO FRANCISCO DANTAS DE

REZENDE 

Suplente da FAPERN

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS

Suplente da PMN

SUSIE ALVES SILVA DE MACEDO

Suplente da FIERN




