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ATA Nº 20 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE. 

 
No segundo dia do mês de junho de 2021, reuniram-se de forma virtual a coordenadora, Eliana Mossé 
Alhadeff e os membros Alcione Carvalho, Erich Oliveira, Melissa Peron, Rodrigo Monteiro e Simone 
Alves. As ausências de André Reis, Diogo Petronilio, Karinne Carvalho, Isabella Scorzelli e Rafaella 
Oliveira foram justificadas. A reunião foi iniciada às 17h, pela coordenadora Eliana, com a leitura da 
seguinte pauta: I – Informes: Foi discutida a possibilidade de realizações mensais da CTTIC. Para que 
possamos ter mais tempo para as atividades da CTTIC; II – Resultado da votação referente aos temas 
propostos para a realização de lives: Foi apresentado o resultado da votação entre os membros da 
CTTIC acerca dos temas propostos para o evento. O tema Leis de Inovação Estadual e Municipal foi 
apontado como o tema escolhido; A data escolhida para o evento foi o dia 22 de Junho. Entretanto, 
devido à proximidade da data, foi decido adiar a realização do evento. III – Organização do Evento 1 
da CTTIC: Devido à necessidade de contato com os palestrantes com antecedência razoável, sugeriu-
se reagendar o evento no fim de julho ou início de agosto. Serão realizados os contatos 
antecipadamente com os palestrantes sugeridos.  O levantamento de possíveis horários disponíveis 
para realizar o evento será discutido com os palestrantes. Usar-se-á a ferramenta 
https://doodle.com/en/. Os palestrantes sugeridos foram Tatiana (FIRJAN) – Marco legal da Lei de 
Inovação; Carla Jordano (FIRJAN) - Gerenciamento de projetos de inovação; Maurício Guedes 
(FAPERJ) – Organismo de Fomento à inovação; e com moderação de Simone Alves (IFRJ/CTTIC). IV - 
Objetivos e metas do trabalho da CTTIC para 2021: Foram discutidas as ações da CTTIC para o ano de 
2021. Foi decidido dar continuidade das atividades já discutidas na CTTIC, realizar lives, posts no site 
do CRQIII. Como temas para eventos foram sugeridos: Contato com Organismo de Fomento (FINEP, 
BNDES, FAPERJ, BID), Metas sustentáveis da ONU (17 metas), Cases de sucesso em 
implementação/Transferência de tecnologias (por exemplo Fiocruz (IFA) e Petrobrás – pré-sal), 
Implicações no teor de biodiesel no diesel, Divulgação de temas: Inovação, Transição Energética, 
Indústria Química, Baterias: fontes e reciclagem – novas baterias, Reciclagem de materiais, Escassez 
de silício (silicon shortage), Economia circular e seus impactos na inovação, Start-ups da indústria 
química. V - Assuntos gerais: Melissa Peron está realizando várias divulgações em seu LinkedIn sobre 
inovação, transição energética e indústria química.  
 
PRÓXIMA REUNIÃO DA CTTIC-2021 Nº 18 – DIA 14/07/2021, QUARTA-FEIRA, às 17h. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A lavratura da ATA será realizada na próxima reunião da 
CTTIC. 
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