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Cetea realiza a sua primeira atividade anual junto 
ao Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento  

 

Fundado em 2018, sob o decreto GESP nº 63.279, o CDP tem como base 6 principais objetivos, sendo eles:  

1. Contribuir para a definição da política de desenvolvimento e inovação que orienta as atividades de 
pesquisa, assistência tecnológica, consultoria e treinamento de recursos humanos do centro; 

2. Formular diretrizes para a priorização de linhas de pesquisa com base nas reais necessidades do setor 
produtivo e da sociedade; 

3. Fomentar e fortalecer parcerias com o setor público e privado na execução de projetos e serviços 

tecnológicos para geração de conhecimento e inovação;  

4. Propor medidas que facilitem a efetiva transferência à sociedade de conhecimentos e inovações gerados 

por meio de pesquisas e serviços tecnológicos realizados pelo centro; 

5. Colaborar na gestão das atividades desenvolvidas pelo centro, em suas várias áreas de atuação, 

recomendando medidas para otimizar a utilização dos recursos alocados e aumentar a produtividade; 

6. Promover ações e atividades em apoio ao desenvolvimento e à promoção do centro.  

Visando sempre atender os tópicos acima mencionados, a direção do Cetea traz aos encontros informações 

pertinentes ao segmento, dados do centro e as respectivas projeções e ações. Além disso, há um momento 
entre os presentes para trocar experiências, oportunidades mercadológicas e esclarecimento de dúvidas.  

O primeiro encontro deste ano aconteceu em abril de 2021, e o Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Cetea se reuniu para discutir e apresentar os dados do ano de 2020 do centro, as estimativas para o ano 

atual e a participação do projeto da pesquisadora científica Leda Coltro, bem como resumos das 
apresentações da 11ª Conferência da Tappi relacionadas ao tema. 

Seguindo em um formato on-line, desde 2020, após o decreto da pandemia, a reunião contou com a 
participação de mais de 6 associações, a presença da mesa diretora do Cetea e a diretora do Ital e 

presidente do CDP-Cetea – Eloísa Garcia. 

O próximo encontro está previsto para o segundo semestre, trazendo ainda mais oportunidades e 

informações. Fica aberto o convite para as associações que ainda não fazem parte do CDP e querem se 
integrar. Vale ressaltar que o Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento do Cetea pode ter até 15 

representantes das cadeias produtivas inseridas na área de atuação do centro, conforme previsto no decreto 
GESP nº 63.279, mantendo um equilíbrio de representação dos setores de embalagem.   

Para fazer parte, entre em contato com a Direção do Cetea pelo e-mail diretoriacetea@ital.sp.gov.br.  

 

  


