ANEXO 3 DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
XXVIII REUNIÃO ESPECIALIZADA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MERCOSUL

PRÊMIO MERCOSUL PARA JOVENS PESQUISADORES
RECOMENDAÇÕES PARA CONTINUIDADE

As recomendações foram elaboradas com base no disposto na ata da XXVII RECYT,
conforme Programa de Trabalho da RECYT, com vistas a analisar os objetivos e alcances
do Prêmio, observando os seguintes aspectos:
1. Definir possíveis novas categorias (por idade; por grupo, com a participação de pessoas
de diversos países);
2. Possibilidade de premiar somente um trabalho; e
3. Definir mecanismos de financiamento ou co-financiamento para a outorga do Prêmio.
Com base na análise sobre os objetivos do Prêmio e sua forma de gerenciamento nas duas
Chamadas realizadas em 1998 e 2000, e ainda sobre os pontos fortes e fracos da atividade,
foram apresentadas as seguintes sugestões com vistas à continuidade do Prêmio
MERCOSUL.
a) Antes de rever o regulamento e verificar a possibilidade de atendimento aos itens 1 e 2
acima descritos, é necessário além de definir mecanismos de financiamento, definir os
mecanismos de gestão do Prêmio;
b) Foram identificados como principais entraves à atividade, o baixo comprometimento dos
parceiros, que acarreta problemas de divulgação e reduzido número de trabalhos
apresentados;
c) A divulgação do Prêmio foi entendida como um dos problemas cruciais das chamadas
anteriores;
d) Para superar essas deficiências, os parceiros deverão manifestar o seu
comprometimento por escrito (político e financeiro) no que se refere à condução dos
trabalhos relativos ao Prêmio. Este comprometimento pode ser traduzido em:
• Designar um técnico ou uma instituição responsável para acompanhar todas as
etapas do trabalho;
• Definir montante de recursos que será destinado ao Prêmio, mesmo que haja
concurso de parceiros patrocinadores tendo em vista a garantir a execução das
etapas do processo (divulgação, procedimentos de análise e julgamento, etc);
• Estabelecer um canal efetivo para divulgação e recebimento dos trabalhos;
e) Recomenda-se a criação de um Grupo Gestor do Prêmio, coordenado pela RECYT e
com a participação de um representante de cada país, que será responsável por todas
as etapas da atividade, a saber:
• Revisão do regulamento;
• Proposição de temas de interesse para a região para as chamadas, que serão
analisados e aprovados pela RECYT;
• Lançamento da Chamada;
• Divulgação;
• Composição da(s) Comissão(ões) Julgadora(s);
• Recebimento, análise e julgamento dos trabalhos;
• Entrega dos Prêmios;
f) Perfil dos participantes do Grupo Gestor:
• Facilidade de comunicação;
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• Ter conhecimento e bom trânsito na comunidade científica e tecnológica de seu país;
• Ter ampla compreensão das duas línguas oficiais do MERCOSUL (português e
espanhol);
• Ter perfil executivo e articulador.
g) Após a definição dos mecanismos de gestão do Prêmio pela RECYT, recomenda-se a
negociação com uma empresa que tenha interesse em apoiar o Prêmio. A empresa seria
responsável pelo pagamento dos Prêmios de todos os vencedores dos países
participantes na Chamada. Seria recomendável que fosse negociado com a empresa
patrocinadora a alocação de recursos para a divulgação do Prêmio nos países
participantes;
h) Definição clara dos papéis de cada parceiro deverá constar do regulamento;
i) O CNPq participará do Grupo Gestor pelo Brasil;
j) O PROSUL – Programa Sul-americano poderá ser acionado para o financiamento de
despesas com locomoção do Grupo Gestor;
k) O Grupo Gestor deverá, como primeira atividade, fazer uma previsão de despesas
necessárias para a Chamada e apresentar uma solicitação formal ao PROSUL;
l) Tendo em vista a experiência do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, recomenda-se que o
Prêmio MERCOSUL seja sempre em dinheiro.
Proposta de continuidade:
1. Constituir o Grupo Gestor para iniciar imediatamente a revisão do regulamento e demais
ações previstas nas atribuições acima descritas.
2. Negociar patrocínio para o Prêmio com base no tema definido para a Chamada.
3. Lançar a próxima Chamada no mês de março de 2003.
4. Propostas de Temas para a próxima chamada: Energia – Integração Energética
Regional; Melhoria da competitividade e inovação tecnológica e melhoria da
produtividade agropecuária.
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