ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – COMCIT
1• Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e nove, excepcionalmente às 9:00h, na
2 sede da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças –
3 SEMPLA , situada a Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432 – Tirol, ocorreu a 30ª
4 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT,
5 sob a coordenação do vice-presidente, o Sr. RINALDO CLAUDINO DE BARROS
6 - FAPERN, que na ocasião foi designado pelo presidente, o Sr. AUGUSTO
7 CARLOS GARCIA DE VIVEIROS, para substituí-lo em função de um
8 compromisso de urgência assumido no mesmo horário. Presentes à reunião os
9 conselheiros: KARLA DARLENE N. RAMOS - UERN, JOSÉ YVAN PEREIRA
10 LEITE - IFRN, JERÔNIMO PEREIRA DOS SANTOS – IFRN, AARÃO LIRA 11 UnP, EUNÁDIA CAVALCANTE - UnP, JANSEN LEIROS FERREIRA 12 FECOMERCIO, GUMERCINDO FERNANDES AMORIM - FUNPEC, LIACIR
13 DOS SANTOS LUCENA - SBPC, ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA
14 SILVA - SEMURB e LUIZ CARLOS DE NORONHA E SOUZA - Câmara
15 Municipal. Presente também na reunião, a Sra. IRANI SANTOS - Secretária
16 Executiva do COMCIT. O coordenador dos trabalhos do dia passou a palavra a
17 Sra. IRANI SANTOS que saudou a todos e apresentou a seguinte pauta:
18 Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária do COMCIT; Apresentação da
19 Proposta do II Simpósio de Ciência e Tecnologia; Discussão sobre a
20 continuidade das Redes Cooperativas de Pesquisa e outros assuntos. Na
21 seqüência, a Ata seguiu aprovada pelos presentes. A Secretária Executiva
22 sugeriu acréscimo de pauta para a posse do conselheiro, representante titular da
23 UnP, o Sr. AARÃO LIRA, que foi empossado na oportunidade em que o
24 presidente do Conselho compareceu a sessão para justificar a necessidade de
25 se ausentar em função de outro compromisso assumido. O Sr. AARÃO LIRA
26 juntamente com o Sr. JOSÉ YVAN PEREIRA LEITE foram apresentados ao
27 presidente, que sequencialmente os saudou e pediu desculpas ao Colegiado por
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28 não poder permanecer em tempo integral na reunião. Logo após, a Sra. IRANI
29 SANTOS retomou a palavra e apresentou a proposta do II Simpósio de Ciência e
30 Tecnologia: Intercâmbio Cientifico - tecnológico rumo ao desenvolvimento
31 integrado e sustentável, cujo objetivo é promover o despertar para atuação na
32 área de ciência e tecnologia, através do intercâmbio de experiências e casos de
33 sucesso que são exemplos de aceleração do desenvolvimento científico34 tecnológico. De acordo com a proposta inicial, o Evento estava agendado para
35 realizar-se no período de 27 a 28 de agosto do ano em curso, porém o colegiado
36 sugeriu alteração de data com inicio no período noturno do dia 27 e término no
37 período matutino do dia 29 de agosto, considerando a agenda do Ministro do
38 Estado da Ciência e Tecnologia. Acatada a sugestão, deliberou-se à Secretária
39 Executiva estabelecer contato com o cerimonial do Ministro para formulação de
40 convite. Logo após, o Sr. RINALDO CLAUDINO DE BARROS, informou que a
41 FAPERN estará promovendo eventos nas cidades pólos do Estado para
42 elaboração do Plano Estadual de Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, sugeriu a
43 junção do Evento relativo ao Pólo de Natal com o II Simpósio, promovido pelo
44 COMCIT. Continuou, justificando a importância de se fazer uma parceria entre o
45 Município e Governo do Estado para realização dos Eventos, tendo em vista a
46 oportunidade de aproveitamento das discussões entre o público participante e a
47 otimização dos trabalhos, por se tratar de Eventos da mesma área temática.
48 Sobre o assunto, o Sr. LIACIR LUCENA, falou que talvez o Simpósio perdesse o
49 impacto, caso viesse ocorrer juntamente ao Evento do Governo do Estado, dado
50 que, tratava-se de objetivos distintos. E ainda, a competição dos Eventos, neste
51 caso, seria uma forma saudável de estimular as discussões a respeito da
52 temática em questão. O colegiado optou por tratar do conteúdo da proposta do
53 Simpósio que estava sendo exposto e descartou, no momento, a possibilidade
54 de fazer a junção dos Eventos. Prosseguiu-se com a apresentação da proposta,
55 onde ficou definido que durante o Simpósio, concomitantemente a explanação
56 das palestras, haveria a exposição de pôsteres, com abertura de edital de
57 convocação para o público que desenvolva trabalhos de acordo com o foco
58 temático em questão. Dentre as discussões abordadas ficaram definidos o
59 público alvo, os moderadores, bem como os palestrantes que participarão do
60 Evento, nesse caso, com sugestões de convidar, além do Ministro de Estado da
61 Ciência e Tecnologia, personalidades nacionais e internacionais ligadas a área,
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62 como são exemplos: Miguel Nicolelis, Eugene Stanley, Bernard Sapoval,
63 Constantino Tsallis, Marco Antônio Raupp e representantes de instituições
64 nacionais e locais. Com relação ao processo de divulgação e cobertura do
65 Evento, o Sr. LUIZ CARLOS DE NORONHA E SOUZA, disponibilizou o apoio da
66 TV Câmara. Encerrado o item da pauta sobre o II Simpósio, o Sr. JOSÉ YVAN
67 PEREIRA LEITE informou que o IFRN, preocupado com o desenvolvimento da
68 Ciência no Estado, estará fazendo nos seus pólos de atuação um diagnóstico
69 sobre a Ciência e Tecnologia que resultará na publicação de um livro eletrônico
70 que apresentará os indicadores de C&T do IFRN. E que, em relação ao II
71 Simpósio de Ciência e Tecnologia, ele, representante do IFRN, concordava com
72 a proposta do prof. Liacir Lucena, representante da SBPC. Esgotado o período
73 estabelecido para o término da reunião, encaminhou-se o item de pauta:
74 discussão sobre a continuidade das Redes Cooperativas de Pesquisa para a
75 próxima reunião ordinária do Conselho, e, eu, IRANI SANTOS lavrei a presente
76 Ata que, achada conforme, seguirá assinada por mim, pelo coordenador dos
77 trabalhos do dia, e pelos presentes.

_____________________
IRANI SANTOS
Secretária Executiva

________________________________
RINALDO CLAUDINO DE BARROS
Vice- Presidente
Coordenador dos trabalhos do dia
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