CONSELHO GESTOR PARQUE TECNOLÓGICO REGIÃO SERRANA
RESUMO 210ª REUNIÃO de 11 de MARÇO de 2014.
Local: SENAI (Rua Bingen, 130)
Início: 9:20
Término: 12:15
Instituições Presentes: MIC (André Alô), C2ES (Ivanir da Costa Alves), INFO 4 (Alexandre
Macedo), EXCELLION (Marcela Neiva), FIOCRUZ (Marco Antonio Barbosa), LNCC (Pedro
Leite), CEFET (Paulo Bittencourt), SENAI (Sandro Luiz Loureiro), SENAC (Luis Henrique
Nascimento de Souza), FAETERJ (Lucimar Cunha), PMP (Airton Coelho), FIRJAN (Ary
Pinheiro), SEDEIS (Eurico Marchon), FACC (Alexandre Grojsgold).
Instituições Ausentes: GET (Leonardo Lima), T2M (Antonio Carlos Mattos), ALTERDATA
(Ladmir Carvalho), ORANGE (Rodrigo Monteiro, Carlos Terra), GE-CELMA (Julio Talon),
PROVIDER (Marcelo Carius), UCP (Paulo Cerqueira), UFF, FASE/FMP (Ricardo Tammela),
UNESA (Marcilene Scantamburlo), CPTI (Marcio Campos), SEBRAE (Sergio Ramos
Carlos), SECT, FUNPAT (Gastão Reis), INT.
(justificado) (confirmou presença, mas não compareceu) (não confirmou presença, nem
compareceu) (vacante)

Convidado presente: Gustavo Miguelez (Firjan).
PAUTA:
Boas Vindas e visita guiada pela nova Escola SESI pelo anfitrião desta reunião (Sandro
Lourenço), cujo ponto alto foi a Sala Sesi-Matemática.
1. Com a presença de 15 membros do CG/PTRS, representando 11 das 16 cadeiras do
CG/PTRS como titular ou suplente ou substituto (quorum de 69%), a ata da 209ª
Reunião do CG/PTRS foi aprovada.
2. GT-PTRS:
Assinatura Contrato de Compra MCTI/Bull: O Diretor do LNCC esclareceu que a assinatura
do termo de compromisso em 12/12/2013 entre o governo francês e brasileiro teve como
objetivos: (i) aquisição, com dispensa de licitação, de um supercomputador da BULL - França
de capacidade de processamento de cerca de 2 Petaflops para instalação no LNCC; (ii)
instalação de um centro de pesquisa em computação de alto desempenho da BULL em
Petrópolis/RJ visando o desenvolvimento de aplicativos e sistemas operacionais para os
computadores da próxima geração em total cooperação com o LNCC; (iii) instalação de um
centro de aplicações de computação de alto desempenho da BULL (provimento de serviços
para empresas) no Parque Tecnológico da UFRJ e (iv) transferência de tecnologia para
fabricação local por meio de parceria com um fabricante contratado localmente pela Bull Brasil.
O processo sofreu um atraso significativo por duas razões principais: (i) definição do orçamento
do MCTI para 2014 e (ii) o item iv acima (transferência de tecnologia em hardware) sofreu um
revés pois o MCTI entendeu no final do ano passado que a transferência deveria ocorrer para
um empresa efetivamente brasileira e não para BULL Brasil, com contratação de fornecedores
locais seria aceitável. Somente há cerca de 2 semanas é que foi definido um modelo de
transferência que passa pelo CTI/MCTI em Campinas. CTI fará uma parceria com a BULL no

desenvolvimento de novas tecnologias, além de um esforço no desenvolvimento de soluções
de segurança em HPC. O LNCC e a SEPIN/MCTI estão preparando o contrato entre MCTI e
BULL. Em tese, o contrato deverá ser assinado ainda em março para que o sistema possa ser
instalado em 2014.
Visita Marcelo Vertis/Sérgio Teixeira: Eurico Marcon irá checar com Sérgio Teixeira e
informar ao CG/PTRS sobre os ecos na SEDEIS desta visita de 24/1/14 ao LNCC.
Reunião tripartite de 13/2/14: Airton Coelho fez um resumo desta reunião, ressaltando os
seguintes pontos: criação do Yammer-Group para um dinâmico entendimento entre o players
do PTRS-ampliado; necessidade de unificação da legislação de incentivos fiscais;
levantamento dos ativos tecnológicos de Teresópolis e Nova Friburgo. Foi submetido à
apreciação do CG/PTRS o ofício da Secretária de C&T de Nova Friburgo, Eliana Amil (vide
ofício em anexo), que será respondido por Airton Coelho. Uma nova reunião tripartite deverá
ser agendada dentro em breve.
Reunião Pezão/Tutuca com PTRS: Pedro Leite irá tratar em 11/3/14 deste assunto com
Augusto Raupp e informará ao CG/PTRS.
Prédio CIEP: Airton Coelho informa que a documentação de posse do prédio deve estar
emitida até final de março, quando então poderá ser feito o edital de obras em abril, para as
obras serem executadas em maio/junho. A UFF irá abrir 65 vagas de graduação e 30 vagas de
mestrado em engenharia de produção e sistemas, que inicia os cursos em agosto com 40
professores em dedicação integral.
Status quo prédio Gráfica Serrana: o prédio ainda está vedado a ser vistoriado, e Airton
Coelho irá checar se o arquiteto da PMP poderá fazer um estudo de reforma baseado nas
plantas disponíveis.
CICA/SERPRO em Petrópolis: Airton Coelho não recebeu nenhum retorno por parte do
Brayam Gonçalves e Lucimar Cunha fará contato com Marcelo Metello para uma tentativaalternativa de retomada deste projeto.
3. GT-Qualificação/SESI-Matemática:
• Lucimar Cunha fez a entrega do projeto “Mapeamento RH em TIC” para Gustavo
Miguelez (vide anexo)
4. GT-Interação PTs:
• Flavio Toledo sugeriu, e o CG/PTRS endossou, que este GT fosse englobado ao GTPTRS, do qual Marcelo Carius igualmente faz parte.
5. GT – SITE/Video:
• Alexandre Macedo informa que o site vem sendo atualizado, mesmo não recebendo
subsídios por parte dos membros do CG/PTRS;
• Para o remake do vídeo institucional no que tange a parte de Petrópolis, foi decidido
que Lucimar Cunha fará um levantamento de custos, para Airton Coelho poder avaliar
se caberia no orçamento da SC&T de Petrópolis;

•

Lucimar Cunha igualmente fará um levantamento de custos para fazer os
complementos deste vídeo pertinentes a Teresópolis e Nova Friburgo, para estes
poderem avaliar se é factível.

6. GT-FEST (Fábrica Escola de Software e Testes):
• Ivanir Alves informa que o recente contato com a Unisys pode ser um alavancador para
a FEST e que os entendimentos de apoio pela Firjan continuam em curso.
7. GT-GET:
• Assunto não tratado devido à ausência do coordenador deste GT.
8. GT-RMP/Conectividade:
• A manutenção da RMP será via FUNTEC, cujos acertos finais estão em curso;
• Em 24/2 o grupo gestor da RMP irá se reunir para definir uma data oficial para
inauguração da RMP, sujeito à agenda do Ministro C&T;
• Airton Coelho não obteve retorno da Telebrás quanto aos 140 GB que seriam
fornecidos a Petrópolis (via estrada velha) até março/14;
• A NET já lançou praticamente toda a sua fibra no 1º Distrito e vai fornecer o sinal antes
da Copa do Mundo.
9. GT-Biodiversidade:
• Marco Antonio Barbosa informa que todas as 2ª feiras a Fiocruz está realizando
oficinas do APL dos produtores de plantas medicinais (cerca de 50).
Assuntos Gerais:
• O CG/PTRS aprovou a inclusão da Carl Zeiss no CG/PTRS e Pedro Leite fará o
convite.
• Lucimar Cunha fará em nome do CG/PTRS o convite do CECIERJ vir a integrar o
CG/PTRS.
• Pedro Leite irá reforçar a efetiva adesão da SECT ao CG/PTRS.
• Pedro Leite fará novo contato para agendar a visita da GE ao LNCC.
• O CG/PTRS aprovou a idéia de termos um espaço na Tribuna de Petrópolis para
apresentação das empresas de tecnologia de Petrópolis, o que será debatido por
ocasião da visita da diretoria da TP ao LNCC e NEQ.
• Airton Coelho irá decidir se vale ou não a sua presença como representante do
CG/PTRS ao itCIO Executive Day de 3/4/14 no Rio.
• Airton Coelho irá reforçar a visita do Prefeito ao NEQ, quando serão tratados os
seguintes assuntos: apoio da CMP ao PTRS, Estrada Parque BR 040, além dos
assuntos emergenciais do PTRS.
•

Foi aprovado pelo CG/PTRS que Lucimar Cunha submeta à comissão de trabalhos da
ANPROTEC um resumo (e posteriormente o artigo) sobre a fronteira do
empreendedorismo inovador que estamos prestes a romper com a criação do Parque
Tecnológico Região Serrana; tão logo disponível, Lucimar enviará o resumo para
apreciação prévia dos membros do CG/PTRS.

PRÓXIMA REUNIÃO: 8/4/14 de 9:00 às 9:45 no NEV – Núcleo Empresarial do Valparaíso
(sede do MIC – Microsoft Innovation Center - Rua Gonçalves Dias, 276 - Valparaíso) e de

10:00 às 12:00 no NEQ – Núcleo Empresarial do Quitandinha (Av. Afrânio de Mello
Franco, 333 – 3º andar). O fatiamento desta reunião se deve ao fato do MIC não dispor
de espaço para reuniões grandes.
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