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ATA Nº 015 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE.  

 
 

No décimo terceiro dia do mês de novembro de 2019, reuniram-se na sede do Conselho Regional de 

Química – Terceira Região, à Rua Alcindo Guanabara, nº 24, 13º andar, a coordenadora Eliana Mossé 

Alhadeff, os membros; Simone Paiva, Braz Neto, Simone Alves, Fabrício Venâncio e Melissa Souza. O 

membro André Reis participou através de videoconferência. As ausências dos demais membros, Danielle 

Silva, Erich Oliveira, Ingridy Lopes, David Tabak e Rodrigo de Lira foram devidamente justificadas. A reunião 

foi iniciada às 17h45min, pela coordenadora Eliana Mossé, com a leitura da seguinte pauta do dia: I – 

DEFINIÇÃO DA SECRETARIA DA CTTIC: 1) Eliana consultará o grupo para saber se alguém se habilita a 

assumir a secretaria da Câmara.Caso ninguém se habilite, será realizado um regime de rotatividade para 

confecção das atas durante as reuniões. II – INFORMES: 1) Foi solicitado para que seja realizado contato 

com o responsável pela comunicação do CRQ para atualização da página, em relação às Atas e membros da 

CTTIC. Adicionalmente, inclusão no blog da participação de Fabrício e Simone Paiva em evento no IFRJ. 

Eliane Mossé ficou de realizar esse contato. III – APROVAÇÃO DA ATA Nº 014 com inclusão do nome de 

Simone Alves. IV – BALANÇO DAS ATIVIDADES DE 2019. 1) Houve apontamentos em relação ao site 

desatualizado. 2) Houve reclamação em relação ao evento de inovação cancelado em função da 

incorporação do mesmo ao evento do CFQ, que acabou não ocorrendo. 3) Fabrício e Simone se 

responsabilizaram em escrever um pequeno resumo de suas apresentações no evento do IFRJ e passar para 

o responsável pela comunicação do CRQ-III. 4) Verificar a possibilidade das reuniões da Câmara passarem a 

ser mensais. Eliana irá checar a razão pela qual as reuniões passaram ser bimestrais. Indicado calendário de 

reuniões para o final de 2019 e para o ano de 2020: 11/12/19; 12/02/20; 11/03/20; 15/04/20; 13/05/20; 

17/06/20; 08/07/20; 12/08/20; 15/09/20; 07/10/20; 11/11/20; 09/12/20. V – METAS PARA 2020. 1) Ir para 

instituições de fora do Rio de Janeiro representar e apresentar o CRQ-III e a Câmara Técnica. 2) Para cada 

atividade realizada pela Câmara, por uma questão organizativa, deverá haver um focal point para centralizar 

as tarefas. 3) Formatação de um evento, para Abril/20, o qual reuniria empresas interessadas, Startups e 

agentes financiadores. Simone Paiva ficou responsável de trazer para a próxima reunião da Câmara uma 

proposta estrutural para este evento. 4) Melhorar a comunicação das atividades realizadas pela Câmara. 5) 

Precisamos estudar e elaborar um material de divulgação sobre ITC. 5) Propostas de, a partir do 2º semestre 

de 2020, a Câmara possa emitir contribuições para audiências públicas que sejam correlatas com sua 

atuação. 6) Proposta de realização de um evento durante a Semana da Ciência e Tecnologia em Out/2020. 

VI – ASSUNTOS GERAIS. Braz e Rodrigo comunicam, formalmente, seu desligamento da CTTIC.  
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PRÓXIMA REUNIÃO CTTIC-2019 Nº 016 – DIA 11/12/2019, QUARTA-FEIRA, às 17h00. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 18h58min lavrando-se esta Ata, que vai assinada pela 

coordenadora e o membro secretário substituto, sendo registrada a presença dos demais conselheiros em 

lista anexa a esta Ata. 
 

 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019 
 
 
 
 

(original assinado) 
          Eliana Mossé Alhadeff Fabrício Venâncio 

Coordenadora Secretário substituto 


