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MERCOSUL/RECyT/COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/ATA 02/19

Reuniu-se na cidade de Brasília, no dia 31 de outubro de 2019 a Comissão de

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Reunião Especializada
em Ciência e Tecnologia (RECyT), com a presença das Delegações de

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Delegação da Argentina participou de

acordo com o estipulado no Art. 3 da Decisão CMC n°44/15.

• 1. Abertura e aprovação da agenda

(I \ A Coordenadora Brasileira da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico da RECyT, Sra. Adriana Depieri, abriu a reunião,

A /\ dando boas vindas e agradeceu a presença das delegações.

A lista de participantes está no ANEXO I.

Yf Com base na Reunião Técnica RECyT/MERCOSUL e União Européia
realizada no dia 30 de outubro em Brasília, foi solicitada a inclusão do tema de

"Propostas de Temas para Cooperação com a União Européia" e

- 7 "lnfraestrutura de pesquisa do MERCOSUL". Em seguida, a proposta de

agenda foi aprovada e deu-se início à reunião. A Agenda aprovada encontra-se

no ANEXO II.

2. Propostas de Temas para Cooperação com a União Européia

Ana Arroio apresentou a forma de operação da Empresa Brasileira de Inovação
Industrial - Embrapii, que é uma sugestão de modelo de cooperação com a

União Europeia (Anexo Ill). Ressaltou a possibilidade de realização de projetos
cooperativos com a participação de várias empresas. Também destacou as

cooperações com Israel e com a Inglaterra, dentre as várias cooperações
internacionais em andamento. O modelo proporciona a realização de

chamadas conjuntas de projetos de pesquisa aplicada entre institutos

científicos e tecnológicos e empresas.

A Coordenadora Adriana Depieri solicitou à Embrapii informações sobre as

colaborações com institutos dos países do Mercosul que já possuem parceria
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com a Embrapii. Por fim, a Embrapii se colocou a disposição para avançar na

proposta e para apresentar com maiores detalhes a cooperação com a

Inglaterra e Israel.

Para futuras cooperações, a Delegação do Brasil sugeriu incluir o tema

"Nanotecnologia", considerando as experiências do Centro Brasil Argentina de

Nanotecnologia - CBAN.

3. Programa Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação

A Delegação do Uruguai apresentou a situação atual da avaliação do Programa
Quadro. Reiterou a mudança do nome de "Programa Marco" para "Plano

\\ Estratégico" e importância de realizar a avaliação do Programa Marco anterior.

X. A Coordenadora Brasileira apresentou os informes sobre o andamento da

contratação do consultor para a avaliação, que está pendente de aprovação.
Até fevereiro, será avaliada a possibilidade de contratação do consultor para

apresentação na próxima reunião da RECyT.

4. Fundo MERCOSUL para Promoção da CT&l

/ A Delegação do Uruguai relatou os avanços sobre a proposta apresentada na

LVIII RECyT (Ata n° 02/2018). Não houve avanços substanciais na proposta,
devido às mudanças organizacionais dos Países.

Está em discussão o modelo de financiamento do fundo a ser aportado pelos
países. A proposta inicial é fundamentada com a porcentagem do PIB dedicado

a P&D em cada país. A Delegação da Argentina está de acordo o com a

proposta. A Delegação do Brasil informou que esse aporte necessita de

aprovação pelo legislativo e irá fazer análises internas dos valores propostos.
Outra pendência é em relação ao organismo administrador do fundo.

As discussões seguirão no âmbito da RECyT.

5. Reconhecimento dos Trabalhos em CT&l no MERCOSUL

. Prêmio MERCOSUL de CT&l Edição 2018/2019

A Coordenadora Brasileira apresentou os resultados da Edição 2018/2019 do

Prêmio Mercosul (Anexo IV) e relatou sobre a divulgação, processo de

recebimento dos trabalhos e avaliação. Houve 179 submissões, sendo que 56

trabalhos foram desclassificados por não cumprir o regulamento.
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A Delegação do Uruguai sugeriu que pessoas não envolvidas revisem o

regulamento para avaliar pontos que podem não estar claro no regulamento.

A Delegação do Brasil sugeriu a gravação de um video curto para esclarecer

os principais pontos do regulamento.

A Delegação da Argentina sugeriu como melhorias a inserção de palavras-
chaves e um resumo das regras na plataforma de submissão dos trabalhos.

A Delegação Brasileira esclareceu que há dificuldades em alterar a plataforma
do CNPq.

Pela primeira vez, a avaliação dos trabalhos foi realizada com participação à

distância, com resultados positivos, por possibilitar a participação de mais

avaliadores de outros países.

As Delegações consideraram o novo modelo de avaliação exitoso e felicitaram

a equipe organizadora do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia pelo
trabalho realizado.

A Cerimônia de Entrega do Prêmio será realizada após a presente reunião, no

Auditório do CNPq, Brasília-DE, Brasil.

Prêmio MERCOSUL de CT&l Edição 2020

A Comissão CADCyT manifestou interesse em promover a próxima edição do

Prêmio MERCOSUL.

Para a próxima edição do Prêmio a Comissão Brasileira sugeriu o tema

Inteligência Artificial, mesmo tema da Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia do Brasil.

O cronograma e o regulamento da Edição 2020 do Prêmio serão circulados

para aprovação por e-mail.

. Prêmio de Jornalismo Científico do MERCOSUL

A Delegação do Paraguai apresentou a situação do Prêmio de Jornalismo

Científico do MERCOSUL (ANEXO V).

Eoram submetidos 33 trabalhos e a avaliação foi realizada no dia 29 de

outubro. A data da entrega do Prêmio não foi definida. Relatou a

recomendação dos jurados sobre a importância de flexibilizar os temas,
considerando que o tema do ano era muito específico, com perfil econômico.

Também solicitou maior esforço na divulgação, por todos os países.

O cronograma e o regulamento da Edição 2020 do Prêmio serão circulados

para aprovação por e-mail.

CINECIEN MERCOSUL
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A Delegação da Argentina apresentou os informes sobre o andamento do

Concurso de Cinema Científico do MERCOSUL. Irá enviar os números sobre

as produções audiovisuais. Uma produção havia sido reconhecida pela
RECAM para divulgação.

A Delegação do Uruguai irá consultar sobre a possibilidade de apoio para dar

continuidade ao CINECIEN.

6. Programa de Formação de Recursos Humanos

A Delegação da Argentina irá elaborar proposta de nota com a solicitação de

bolsas para intercâmbio de pesquisadores, a ser considerada pelos
Coordenadores Nacionais dos quatro países. A proposta para formalização ao

Instituto Italo Latinoamericano - lILA será enviada pela Presidência Pró

Tempore.

A 7. Programa de Trabalho

,/3 JÇJ A CADCyT realizou uma avaliação do Programa de Trabalho atual

Jt(
(MERCOSUL/L GMC-ExtIDT n° 16/18).

) 8. lnfraestrutura de pesquisa do MERCOSUL

As Delegações ratificam o interesse comum para identificar a infraestrutura de

pesquisa dos países membros, conforme definido na Ata n°01/2019. As

Delegações da Argentina e do Uruguai vão elaborar uma proposta para ser

( \ apresentada na próxima RECyT.

9. Outros Assuntos

Não foram discutidos outros assuntos.

10. Data e local da próxima reunião

A próxima reunião da Comissão será realizada no Paraguai em data e local a

serem definidos.
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11. Anexos

Integram a presente Ata os seguintes Anexos:

Anexo I Lista de Participantes

Anexo II Agenda

Anexo III Apresentação Embrapii

Anexo IV Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia - Edição 2018/2019

Anexo V Prêmio de Jornalismo Científico do MERCOSUL
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MariaarieIa Mattausch
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Pela Paraguai

Maria Teresa Cazal
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