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VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A VI Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi realizada aos vinte dias do mês 
de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no auditório da Companhia de 
Tecnologia e Desenvolvimento - CTD, localizado à Rua Damaris Rosa de Meneses Monteiro, 333 
- Parque Tecnológico Francisco Sciarra - Londrina/PR, tendo como objetivo apresentar as 
Propostas para o Setor de TI, em Diagnóstico realizado pela Universidade de Columbia, no 
Município de Londrina e o Programa Espaço 4.0, desenvolvido pela Escola Municipal Maestro 
Roberto Pereira Pânico, Também, eleger as entidades que farão parte do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
inscrição/credenciamento teve início às 08h30min, O evento foi aberto pelo Diretor de Ciência e 
Tecnologia, Roberto Moreira, que agradeceu a presença de todos, dando início às palestras às 9h. 
A palestra da estudante Hongyu Pan foi realizada por videoconferência, com tradução simultânea 
de Ulisses Sawczuk, do Núcleo de Comunicação. Foram apresentados dados diversos que foram 
coletados durante a pesquisa, junto ao Setor de Ti e diversas secretarias municipais, e 
comparativo com outras localidades brasileiras e de outros países. Estes dados foram 
apresentados em relatório final, que serà disponibilizado juntamente com este documento no site 
deste Instituto. Após a finalização da apresentação da pesquisa da Universidade de Columbia, 
apresentou-se o Sr. Alex Canziani, indicado para assumir a Presidência do Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina - CODEL, agradecendo à estudante Hongyu Pan pelo extenso 
trabalho e diagnóstico realizado aqui, A palestra sobre o Programa Espaço 4.0, primeira escola a 
formar um ambiente Maker Space em Londrina, foi apresentado pela Prof.® Ms. Thatiane Verni 
Lopes de Araujo. Finalizada a palestra da Prof.a Thatiane, a escola foi colocada à disposição para 
receber os membros do conselho e de toda a sociedade para conhecer o programa de perto. Por 
fim, 0 Presidente da Comissão organizadora informou aos delegados e participantes da VI 
Conferência que nem todas as entidades que representam o setor de TI manifestaram-se com 
relação à decisão de se manter junto ao CMCTI, o que será confirmado posteriormente após 
contato com as instituições da sociedade civil. Os representantes do Poder Público, que comporão 
0 Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, foram indicados e serão apresentados 
juntamente com o demais, para o mandato do biênio 2023-2024, com a concordância dos 
Delegados presentes. O Regimento Interno da Conferência foi aprovado, por unanimidade. O 
CMCTI tem por objetivo propor políticas f^blicas, visando o desenvolvimento do setor no 
Município de Londrina. As listas de presença i fôtarão disponíveis no site da CODEL. A conferência 
foi encerrada às 10h40min.
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