1

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

2

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT

3
4

Aos vinte oito dias do mês de outubro do ano de 2020, às 09:30hs, devido a

5

pandemia do Covid-19 a 66ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de

6

Ciência e Tecnologia - COMCIT ocorreu de forma virtual no aplicativo

7

Google Meet, sob a presidência da senhora JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA.

8

Estiveram

9

CASTELLÃ PERGHER, titular da UFRN; KARLA DARLENE NEPOMUCENO

10

RAMOS, titular da UERN, ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO, titular da

11

Funpec; DAVID XAVIER DE SOUZA GOIS, titular do Sebrae; JUCIREMA

12

FERREIRA DA SILVA, suplente da Fapern; SUSIE ALVES SILVA DE

13

MACEDO, suplente da FIERN; ELIANA LÚCIA TOMAZ NASCIMENTO,

14

suplente da SBPC; ZELANI PAULINO DOS SANTOS, titular da PMN;

15

FRANCISCA ALVES NETA DE MESQUITA, suplente da PMN; RENATA

16

SOUSA GOMES, titular da PMN; HÉLIO FALCÃO SALES, suplente da PMN.

17

Também participaram como convidados: CAROLINA MARIA DA SILVA

18

BARBOSA MARTINS, Secretária Adjunta de Tecnologia da Informação;

19

RODRIGO ROMÃO, diretor do Parque Tecnológico Metrópole Digital, DANIELE

20

RUFINO VIEIRA da Sempla. A reunião teve como pauta: Apresentação da

21

Presidente; Posse dos conselheiros; Aprovação oficial da ata da 65ª Reunião

22

ordinária do conselho; Elaboração do plano municipal de ciência, tecnologia e

23

inovação; Projeto de elaboração do PDTI – Plano diretor de tecnologia da

24

informação com a participação de Carolina Barbosa (Secretária Adjunta de TI);

25

Acordo de cooperação para internacionalização de empresas e startups com a

26

participação de Rodrigo Romão (Diretor do Parque Metrópole Digital); PAX –

27

Parque científico e tecnológico Augusto Severo; Informes. A secretária executiva

28

iniciou a reunião apresentando a nova presidente que irá conduzir pela primeira

29

vez este conselho. A nova presidente JOANNA DE OLIVEIRA GUERRA iniciou

30

dando as boas vindas e agradecendo pela participação de todos os conselheiros

31

presentes, aproveitou a ocasião para apresentar sua formação e para falar que

32

em outras reuniões já tinha tido a oportunidade de participar como convidada

33

apresentando projetos conduzidos pela prefeitura do Natal através da SEMPLA

34

quando estava como Secretária Adjunta de Planejamento e falou que o objetivo

presentes

os

seguintes

conselheiros:

SIBELE

BERENICE

35

é dar continuidade ao trabalho e as discussões que já ocorriam dentro do

36

conselho, resgatar alguns temas e projetos para que juntos, com a participação

37

de todas as instituições que fazem parte do conselho possamos continuar

38

avançando da melhor maneira possível. Em seguida a presidente indagou os

39

conselheiros presentes se concordavam com a aprovação da ata da 65ª reunião

40

e todos aprovaram sem nenhuma objeção. Dando continuidade à pauta, a

41

presidente solicitou que a secretária executiva realizasse a leitura do termo de

42

posse dos novos membros que iriam fazer parte do conselho e, portanto,

43

tomaram posse o senhor DAVID GOIS como titular representante do

44

SEBRAE/RN e a senhora JUCIREMA FERREIRA como suplente da Fapern. Na

45

ocasião, ambos tiveram a oportunidade de falar e agradeceram por estarem

46

fazendo parte do conselho e poderem colaborar para o desenvolvimento da área

47

de CTI. Outro importante ponto de pauta abordado pela presidente JOANNA

48

GUERRA foi com relação a dar continuidade ao trabalho de elaboração do Plano

49

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um trabalho que vai

50

diagnosticar a cidade através de um plano que mapeia instituições, que

51

demonstra o potencial, os pontos fortes e fracos do município em termos de

52

ciência, tecnologia e inovação e que também tem o potencial de fornecer

53

diretrizes para a continuidade das ações da prefeitura, considerando tudo que já

54

foi realizado e o que ainda precisa ser feito. Em 2019 foi criada uma comissão

55

dentro do COMCIT contando com a participação da Fiern, Fapern e Funpec. No

56

entanto, na época o trabalho não avançou e entende-se que é importante e que

57

deve contemplar a agenda para 2021. A presidente falou que o objetivo é que

58

esse trabalho seja coodenado pela secretaria executiva do conselho, realizando

59

reuniões, aproximando e acompanhando a execução desse trabalho junto a

60

comissão e que até o final do primeiro semestre esse plano seja finalizado,

61

publicado e entregue a população através do Comcit. Assim, a presidente

62

JOANNA GUERRA perguntou aos membros das instituições que faziam parte

63

se ainda gostariam de permanecer à disposição desse trabalho e as três

64

instituições responderam que concordavam. Na oportunidade, a senhora SUSIE

65

ALVES sugeriu que alguma instituição de ensino também fizesse parte da

66

comissão, visto que possuem uma expertise na área e falou que a academia teve

67

uma contribuição forte na elaboração do plano de inovação do estado. Dessa

68

forma, a senhora KARLA RAMOS representante da UERN colocou a instituição

69

à disposição para integrar e colaborar no plano. E em seguida a presidente

70

JOANNA GUERRA também pediu a colaboração e integração da UFRN e a

71

senhora SIBELE PERGHER confirmou a participação da instituição. Portanto, a

72

comissão do Plano Municipal de CTI terá atualmente a participação dos

73

membros das seguintes instituições: Fiern, Fapern, Funpec, UERN e UFRN.

74

SUSIE ALVES aproveitou para relembrar que em janeiro de 2020 a Fiern e a

75

Funpec realizaram um trabalho que tratava de ações de CTI para o Plano Diretor

76

de Natal e que na época foi apresentado ao professor Alexsandro Ferreira e que

77

isso poderia contribuir nesse trabalho que será elaborado. Por fim, a secretária

78

executiva falou que iria marcar uma reunião com a comissão e disponibilizar os

79

materiais disponíveis que tratam do plano. Continuando a pauta, a presidente

80

JOANNA GUERRA passa a palavra para a Secretária Adjunta de TI, Carolina

81

Barbosa para tratar sobre o PDTI dentro do município. A senhora CAROLINA

82

BARBOSA iniciou agradecendo a oportunidade de falar do PDTI e informou que

83

foi realizada uma contratação junto a UFRN e Funpec para a elaboração do

84

Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o qual é um instrumento entre o

85

documento estratégico com o PPA e a Tecnologia da Informação do Município.

86

E o PDTI tem o objetivo de elencar as diretrizes de todo o processo de

87

governança de TI do município. O plano será elaborado para 2 anos e o trabalho

88

terá uma duração de 3 meses e está sob a coordenação do professor Manoel

89

Veras, o qual tem muita experiência na área. A secretária adjunta falou que é um

90

instrumento importante e os órgãos de controle cobram isso do município e faz

91

parte de um processo de maturidade que a TI do município está passando. e

92

afirmou que espera que ao final seja um plano exequível e de sucesso,

93

complementou que dentro dessa contratação está inserido treinamento,

94

capacitação, metodologias do modelo de gestão e da condução do processo em

95

si e se colocou à disposição para sugestões e até tirar dúvidas dos conselheiros.

96

Nesse momento, a senhora SUSIE ALVES sugeriu que o PDTI fosse alinhado à

97

proposta de Cidades Inteligentes e Humana, o qual estava sendo elaborado pela

98

UFRN através do Instituto Metrópole Digital/Parque Tecnológico e reforçou que

99

isso já era uma recomendação do Comcit. CAROLINA BARBOSA agradeceu

100

as sugestões e informou que alguns projetos do PDTI também terá o momento

101

de ser trabalhado pelo IMD e a ideia é que no final desses 2 anos já tenha o

102

plano para os próximos anos futuros. Dando prosseguimento a pauta, a

103

presidente JOANNA GUERRA convida o Diretor do Parque Tecnológico

104

Metrópole Digital, o senhor RODRIGO ROMÃO, o qual apresentou aos

105

conselheiros durante a reunião o Acordo de Internacionalização de empresas e

106

na oportunidade o diretor falou da trajetória de projeto quando foram convidados

107

pela DANIELA FREIRE da empresa Câmara de Comércio Brasil Portugal que

108

teve a experiência de implantar a internacionalização do Porto Digital em Recife.

109

Falou também de todas as fases iniciais realizadas para o Acordo de

110

Internacionalização de empresas do RN, e que foram através de Webinars

111

realizados com o intuito de sensibilizar e levar informações fundamentais para

112

empresas e instituições que desejam se envolver com a questão da

113

internacionalização. JOANNA GUERRA complementou sobre a importância

114

dessa temática e afirmou que sempre manterá esse tema sendo discutido e

115

acompanhando dentro do Comcit devido a parceria da Prefeitura do Natal com

116

essa Rede que está sendo formada, aproveitou também para agradecer a

117

participação do RODRIGO ROMÃO. Na sequência a presidente JOANNA

118

GUERRA tratou sobre um tema que já vem sendo discutido e apresentado nas

119

reuniões do Comcit que é sobre o PAX - Parque Tecnológico Augusto Severo, o

120

qual vai abranger a área metropolitana e que está sob a coordenação da

121

professora e ex-Reitora da UFRN ÂNGELA PAIVA e que envolve o Governo do

122

estado, prefeituras municipais e outras instituições. E com relação a participação

123

da Prefeitura de Natal, o prefeito ÁLVARO DIAS já sinalizou um apoio através

124

de um valor anual e como contrapartida definida foi acordado para iniciar em

125

2021 o projeto de Educação Empreendedora que possa capacitar os professores

126

do município para que sejam multiplicadores dessa temática no âmbito da rede

127

municipal de ensino. Essa ação é apenas uma das ações que faz parte das

128

diretrizes da Lei Complementar nº 185/2019. Nesse primeiro momento serão

129

capacitados cerca de 40 professores, distribuídos entre 5 escolas do município,

130

sendo pelo menos uma em cada região da cidade e vão chegar a repassar esse

131

conhecimento para aproximadamente 500 alunos. JOANNA GUERRA informou

132

que esse termo de cooperação entre a Prefeitura do Natal e o PAX ainda não foi

133

firmado, mas essa contrapartida conta também com a participação do Sebrae e

134

inicialmente está sendo apenas um projeto piloto para que em seguida possa ser

135

implantado nas outras escolas do município. Tudo caminha para que em 2021 já

136

tenha resultados e conforme for avançando essa parceria, o Comcit sempre

137

estará sendo envolvido e informado. Por fim, a presidente disponibiliza o

138

momento para as instituições que gostariam de repassar alguma notícia ou

139

informação relevante. Na ocasião a senhora SUSIE ALVES fez um convite ao

140

grupo do Comcit referente a apresentação a imprensa de uma carta que foi feita

141

pela Fiern, Fecomércio e UFRN que encaminharam aos candidatos à Prefeitura

142

de Natal inerente ao compromisso com a temática Cidades Inteligentes, visto

143

que é um tema fundamental para o desenvolvimento econômico, social,

144

sustentável do município. E complementando isso, a presidente JOANNA

145

GUERRA afirmou que o Prefeito ÁLVARO DIAS já aderiu a carta e que será um

146

dos seus compromissos para a cidade. A senhora SIBELE PERGHER informou

147

que a UFRN realizou um trabalho de educação empreendedora e que poderia

148

compartilhar os materiais e os resultados obtidos. A presidente JOANNA

149

GUERRA agradeceu e informou que gostaria de ter acesso e pediu para que a

150

conselheira enviasse para o email todo o material e que irá entrar em contato

151

caso precise trocar experiências. Nada mais havendo a tratar, a presidente

152

JOANNA GUERRA deu por encerrados os trabalhos, determinando que eu,

153

HERMANA JACINTA LÚCIA REBOUÇAS DE GOIS, procedesse a elaboração

154

da Ata, que achada conforme, seguirá assinada pela Presidente do COMCIT,

155

por mim e pelos presentes.

156
157

Natal, 28 de outubro de 2020.

158
159
160
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