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ATA Nº 21 DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE (CTTIC). 

 
No décimo quarto dia do mês de julho de 2021, reuniram-se de forma virtual a 
coordenadora, Eliana Mossé Alhadeff e os membros Alcione Carvalho, André Reis, David 
Tabak, Isabella Scorzelli, Melissa Peron, Rafaella Oliveira, Rodrigo Monteiro e Simone Alves. 
As ausências de Erich Oliveira, Diogo Petronilio e Karinne Carvalho foram justificadas. A 
reunião foi iniciada às 17h, pela coordenadora Eliana, com a leitura da seguinte pauta: I – 
Informes: As atas da 19ª e 20ª reuniões serão aprovadas na reunião que ocorrerá dia 08 de 
setembro. II – Live ocorrida no dia 12 de julho: A live intitulada “Modelo Disney: Qualidade 
de Serviços e Insights para o Negócio” foi apresentada pela Érica Saião, gerente de 
atendimento externo da BR Distribuidora com a moderação de Melissa Peron (CTTIC) e apoio 
do Floriano (CRQ). Floriano fez a divulgação da live por e-mail para os associados do CRQ, via 
Linkedin e através do canal do Youtube do CRQ. Esta foi a primeira live da CTTIC. Todas as 
pessoas que viram gostaram bastante, sendo a live muito elogiada. III – A live cujo tema será 
“Leis de Inovação Estadual e Municipal” deverá ocorrer no dia 04 de agosto, a partir das 
19:30 h, com duração prevista de 1 hora e 30 minutos. A moderação será feita pela Simone 
Alves, sendo reservado um tempo de 5 minutos iniciais para sua fala. Os palestrantes serão, 
nesta ordem de apresentação: Maurício Guedes (FAPERJ) – Organismo de Fomento à 
inovação; Tatiana (FIRJAN) – Marco legal da Lei de Inovação; e Carla Jordano (FIRJAN) - 
Gerenciamento de projetos de inovação. André (CTTIC) e Isabella (CTTIQ) ajudarão a 
moderação no acompanhamento e seleção das perguntas no chat. Cada palestrante terá 15 
minutos para fazer sua apresentação. Ao final da live serão reservados 15 minutos para 
perguntas e respostas e 5 minutos para considerações finais. Os palestrantes e a moderadora 
deverão enviar o minicurrículo e foto para o Floriano (CRQ), que deverá fazer a divulgação 
por e-mail para os associados do CRQ, via Facebook, LinkedIn, Instagrame pelo canal do 
Youtube do CRQ. Davi Tabak deverá divulgar a live no Conselhinho (reunião dos Conselhos 
do Estado do Rio de Janeiro) e no Conselho Federal de Química (CFQ). IV - Assuntos gerais: 
Sugestão de Erick para uma live sobre grafeno não chegou a ser discutida pois Erick não 
estava presente. Simone sugeriu que os editais de inovação das empresas (ex: Petrobras e 
Sebrae) fossem divulgados pela CTTIC. O contato do Sebrae Nacional responsável pela 
operação do Programa: Agnaldo de Almeida Dantas – Unidade de Inovação do Sebrae 
Nacional/DF (linkedin: https://www.linkedin.com/in/agnaldodantas), e-mail: 
agnaldo.dantas@sebrae.com.br. As inscrições para o Programa de Inovação Aberta da 
Petrobras encerram-se no dia 01 de agosto. Esta notícia pode ser vista em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/programapetrobras- 
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conexoes-para-inovacao-lanca-edital. Simone deverá passar essas informações para o 
Floriano (CRQ) divulgar no espaço do CTTIC do CRQ-III e irá repassar o edital do MCTIC 
também. 

 

 
PRÓXIMA REUNIÃO DA CTTIC-2021 Nº 22 – DIA 08/09/2021, 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, 14 de julho de 2021 

 
 

(Original Assinado) 
 

Eliana Mossé Alhadeff 
Coordenadora 

Melissa Peron Carneiro de Sousa 
Secretário 


