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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Química – Terceira Região 
Estado do Rio de Janeiro 

 

ATA Nº 18 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE. 

 
No sétimo dia do mês de abril de 2021, reuniram-se de forma virtual a coordenadora, 
Eliana Mossé Alhadeff e os membros Alcione Carvalho, André Reis, Diogo Petronilio, Erich 
Oliveira, Isabella Scorzelli, Rafaella Oliveira, Rodrigo Monteiro e Simone Alves; além do 
convidado David Tabak. A ausência de Karinne Carvalho e Melissa Peron foram justificadas. 
A reunião foi iniciada às 17h, pela coordenadora Eliana, com a leitura da seguinte pauta: I - 
Informes: - Foi solicitado o envio de uma minibiografia dos membros da CTTIC. II – 
Aprovação das Atas das reuniões de números 015 e 017: As duas Atas foram aprovadas 
após adequações. III – Atividades para 2021: Foi proposta a realização de lives sobre 
Inovação Tecnológica e Competitividade capitaneadas pela CTTIC. As lives teriam uma 
duração de 1h até 1h30, com tempo para questionamentos e comentários. Os temas das 
lives que foram debatidos são: 1. Inovação e competitividade na produção de vacinas; 2. 
Papel de Startups no desenvolvimento da Indústria Química; 3. Gargalos das startup da área 
química para fazer scale-ups; e 4. Lei de inovação estadual e municipal. Foi escolhida a Live 
da “Gargalos das startup da área química para fazer scale-up” e como conferencistas os 
profissionais Carlos Pinto, representante do BNDES e outro da FINEP. A escolha final dos 
painelistas será feita em e-mails a posteriori. A coordenadora Eliana ficou responsável por 
contactar os possíveis conferencistas. IV – Assuntos presentes na pauta, mas não 
discutidos: o tópico “Criar competições em desenvolvimento tecnológico nos distintos 
setores” não foi abordado na reunião por falta de tempo. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA CTTIC-2021 Nº 19 – DIA 12/05/2021, QUARTA-FEIRA, às 17h. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A lavratura da ATA será realizada na próxima 
reunião da CTTIC. 

 
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021 
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