Resumo das principais realizações (2017 – 2020)
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• Science Days: organização das 02 maiores feiras de ciências infantojuvenis em parceria com a Agência Espacial Brasileira, com a presença de
20 mil pessoas (cada), sendo as maiores do Brasil em 2018 e 2019. Em
2020, organizamos o Science Days Challenge (virtual) com a Michaelis
Foundation, KSCIA.
• Encontros de Empreendedorismo: Realização de cerca de 15 Cafés
Tecnológicos e 10 meetups na Incubadora Tecnológica de Empresas.
• Semana de Ciência e Tecnologia: Realização da primeira Semana
Municipal de Ciência e Tecnologia, com a participação de cerca de 300
pessoas, em 2019.
• Escolinha de Robótica: Em parceria com a Guardinha e a FATEC
formamos 02 turmas de aprendizes em programação e automação em
2018 e 2019.
• Convênio com a FAPESP e reserva de R$ 20 milhões em 2019 para
execução de projetos de interesse público junto a startup-govs.
• Projeto de Educação Tecnológica (EDTECH) com a UIT (União
Internacional de Telecomunicações): Em parceria com o Softex e a
Guardinha, planejamento e execução de projeto de R$ 1 milhão, para
treinamento de jovens jundiaienses em situação de vulnerabilidade em
programação e automação, a partir de janeiro de 2021. A verba já foi préaprovada pela UIT.
• Incubadora de Portas Abertas: Visita de cerca de 200 alunos de escolas
de Ensino Fundamental e Médio de Jundiaí, à Incubadora Tecnológica em
2019.
• Encontro de negócios entre grandes empresas, startups e
universidades de Jundiaí (2019), com a participação de 70
representantes dessas instituições.
• Eventos de startups: Organização de 2 Startechs (2017, 2018), 1
Hackathon de Esportes (2019) e do Amcham Arena (2019).
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• Aumento do número de incubados da Incubadora Tecnológica de 13
para 30.
• Apoio à vinda de delegação chinesa e organização da viagem da
comitiva de Jundiaí para Rugao em 2018.
• Apoio à realização de rodada de negócios com empresários chineses
em 2018.
• Criação da Incubadora de Comércio e Serviços, em 2019.
• Elaboração e manutenção de convênios e acordos de cooperação
junto ao Softex (gestão da Incubadora Tecnológica de Empresas) e à
Associação do Homem do Amanhã (Incubadora de Comércio e Serviços);
• Mentorias
semanais
e
atendimentos
psicológicos
aos
Empreendedores: Cerca de 10 mentorias semanais online e 05
atendimentos psicológicos na Incubadora, em parceria com o Softex.
• Incubadora no YouTube: Co-criação do Canal do Youtube da Incubadora
Tecnológica de Empresas (CITICAST), com cases de empreendedores
para fomento ao aprendizado no tema empreendedorismo e inovação.
• Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação de Jundiaí: Elaboração e
publicação do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – Jundiai
2050.
• Prêmio Cidade Inteligente Eu Faço: Co-criação do prêmio “Cidade
Inteligente eu Faço” junto à Unidade de Gestão de Educação, em 2018.
• Criação do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação por
Decreto, para desenvolvimento de projetos em parceria. Já temos 07
instituições parcerias, sendo que o ventilador Moses é resultado desta rede
municipal de P&D.
• Ventilador Moses: Co-desenvolvimento do Respirador de Baixo Custo
(MOSES) em parceria com a FMJ, o HSVP, o SESI e empreendedora
americana, com foco em doenças respiratórias de quadro moderado
(inventor: Dr. Milton Flavio de Macedo).
• Apoio à criação da Incubadora de Software do Aeroporto de Jundiaí,
em parceria com a Voa SP.
• Apoio à criação da Incubadora de Empresas da Faculdade
Anhanguera.
• Apoio à criação da Incubadora tecnológica da Faculdade de Medicina
de Jundiai.
2

• Projetos de Lei: Elaboração de 05 projetos de Lei junto a Assembleia
Legislativa de São Paulo, protocolados pelo Deputado Campos Machado,
os quais se encontram em tramitação: 1) Lei Estadual de Inovação; 2) Lei
de Aprendizado em Robótica no Ensino Médio; 3) Lei de Empregabilidade
da Pessoa com Autismo; 4) Licenciamento especial de pesquisas médicas
em tempos de pandemia; 5) Programa Creche em Casa (para zerar o déficit
em creches).
• Empreendedorismo, Finanças e Inovação: Treinamentos de mais de 300
pessoas da cidade de Jundiaí em vários bairros, como S. José da Pedra
Santa, Novo Horizonte, Traviú, Vila Arens e Vila Marlene, em parceria com
a UGCC.
• Cursos de Programação: Oferta de cursos de programação no ano de
2018, nos principais “Acessas” da cidade, em parceria com a UGCC e
programadores voluntários.
• Aceleradora Digital: Criação da Aceleradora de Projetos Digitais em
parceria com a TVTEC e a Cijun, treinamento de 05 turmas em Inovação e
Design Thinking na TV, seguido de mentorias às empresas em 2019 e
2020.
• Incubadora de Ideias: Capacitação dos Servidores Públicos em temas de
fronteira, acompanhada de mentorias online para desenvolvimento e
implementação de projetos e políticas públicas. As turmas versaram sobre
os temas de Inovação, Inteligência Artificial, Blockchain, Produtividade e
Design Thinking, Governo Aberto, Macroeconomia e Digitalização,
contando com a inscrição/participação de cerca de 400 servidores.
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