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Motivação  

 

A Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Grupo MERCOSUL 

(RECYT/MERCOSUL), através de sua Comissão Sociedade da Informação, está lançando uma 

Escola Virtual, com o oferecimento de quatro disciplinas semestrais a principiar o segundo 

semestre de 2003. As disciplinas deverão abordar temas dentro das seguintes grandes áreas 

de interesse em Sociedade da Informação: 
 

- Políticas Públicas sobre Sociedade da Informação; 

- Aplicações e Serviços na Sociedade da Informação; e 

- Tópicos Especiais em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

 

A Escola Virtual promoverá, ademais, um Seminário Intensivo de caráter presencial sobre 

Sociedade da Informação no MERCOSUL, em julho de cada ano, envolvendo os instrutores e 

os melhores alunos da Escola. 
 

. . . 
 

Objeto da Chamada 

 

Seleção de quatro disciplinas para oferecimento em modalidade de ensino à distância, com 

base no uso intensivo de Internet, durante o segundo semestre de 2003 (Setembro-Novembro). 

As propostas selecionadas, uma por disciplina (mais uma de reserva para contingência), 

incluirão: 
 

(i) A preparação de todo o material didático a ser utilizado e sua carga em Web; 

(ii) A execução propriamente dita de todas as atividades de oferecimento da disciplina a um 

alunado virtual de até 30 participantes; e 

(iii) A participação de até dois instrutores da disciplina em Seminário Intensivo presencial, 

em Julho de 2004, em alguma cidade do MERCOSUL. 
 

. . . 
 

Calendário 

 

§ Dia <xx> : Lançamento do Edital 

§ Dia <xx> : Data-limite para recebimento de Propostas 
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§ Dia <xx> : Divulgação “on-line” das Propostas Selecionadas 

§ Dia <xx> : Conclusão de contratação das Propostas Selecionadas 

§ Dia <xx> a : Seminário sobre Sociedade da Informação no MERCOSUL 

      <xx> 

§ Dia <xx> a : Oferecimento das disciplinas via Internet 

      <xx> 

§ Dia <xx> : Data-limite para Entrega de Relatório Final de Disciplinas 
 

. . . 
 

Público-Alvo da Escola 

 

Graduados em qualquer especialização, mas com comprovado envolvimento profissional ou 

em pós-graduação em temas centrais à Sociedade da Informação, em uma das três áreas 

abaixo discriminadas. 
 

. . . 
 

Áreas de Interesse (2003-2004) 

 

As disciplinas estarão sendo selecionadas e enquadradas, inicialmente, nas seguintes grandes 

áreas de interesse: 
 

(i) Políticas Públicas sobre Sociedade da Informação (e o MERCOSUL) 

Contexto sócio-econômico e o impacto de tecnologias; o papel da inovação tecnológica 

no desenvolvimento econômico-social de países e regiões; planejamento estratégico de 

infra-estruturas nacionais/regionais e o papel de informação e comunicação; infra-

estrutura de telecomunicações; conteúdos e aplicações em uma sociedade globalizada; 

segurança e privacidade; o domínio público, o domínio privado e a proteção da 

propriedade intelectual; o papel da sociedade civil; etc. 

 

(ii) Aplicações e Serviços na Sociedade da Informação (e no MERCOSUL) 

Taxonomias de aplicações e serviços de alcance nacional/global e o papel de TICs; 

Governo Eletrônico e a modernização do Estado: principais serviços, desafios de 

implantação, estado da arte, “benckmarking”; Educação e Saúde: modelos de gestão, o 

impacto de TICs, melhores práticas, etc.; Comércio Eletrônico: funções básicas, 
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mecanismos de implementação, casos concretos, etc.; outras áreas de aplicações: 

automação industrial; entretenimento; segurança pública; etc. 

 

(iii) Tópicos Especiais em Tecnologias da Informação e Comunicação 

Atualização tecnológica, voltada a especialistas em TICs, sobre serviços específicos, 

temas de vanguarda e aplicações de caráter inovativo, etc., tais como: jogos eletrônicos; 

computação distribuída a baixo custo, como Beowulf; processamento semântico; etc. 

Projetos concretos incorporando os tópicos cobertos serão mandatórios. 
 

. . . 
 

Apoio Previsto por Disciplina 

 

O pacote de apoio a uma disciplina incluirá: 
 

(i) Pró-labore de US$ 3,000.00 para a preparação de todos os materiais e o oferecimento 

da disciplina durante o segundo semestre de 2003. 
 

(ii) Custeio de US$ 1,500.00 para apoio a tarefas de editoração e publicação “on-line” dos 

materiais preparados para a disciplina. 
 

(iii) Suporte em passagens e estadias (totalizando US$ 500.00) para a participação de até 

dois autores/instrutores da disciplina em Seminário presencial em Julho de 2004. 
 

. . . 
 

Elegibilidade de Propostas 

 

O principal autor da proposta deverá ser residente em algum país-membro do MERCOSUL e 

reunir as seguintes qualificações: 
 

(i) Doutorado na área em que a disciplina proposta se insere, ou experiência equivalente; e 

(ii) Ter atividade corrente comprovada (projetos, publicações, etc.) na área. 

 

Uma proposta se referirá a uma única disciplina, e constará de: 
 

(i) Título e área em que se inscreve 

(ii) Autor(es) e Instrutor(es) e Filiação Institucional 

(iii) Conteúdo Programático da Disciplina (Módulos, Conteúdos, Carga Horária, etc.) 
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(iv) Plano de Texto Básico de Apoio (Índice, excertos, bibliografia comentada, etc.) 

(v) Plano para outros Materiais de Apoio (textos, webfolios, filmes, etc.) 

(vi) Suporte de infra-estrutura para oferecimento da Disciplina (Modos de operação a 

distância, suporte em redes e serviços que serão necessários, dispositivos especiais 

requeridos, etc.) 

(vii) Plano de Avaliação de Participantes (Modalidades de avaliação, listas de exercícios, 

provas, trabalhos, etc.) 

(viii) Informações Adicionais (Links, referências, trabalhos relacionados, etc., que permitam 

avaliar melhor a proposta). 
 

. . . 
 

Critérios de Seleção 

 

Uma Comissão de Seleção, composta por um Coordenador Geral e um Representante de cada 

país-membro do MERCOSUL, selecionará as propostas, levando em consideração os 

seguintes aspectos: 
 

(i) Aderência aos termos da chamada; 

(ii) Pertinência e atualidade do tema da disciplina; 

(iii) Viabilidade de oferecimento da disciplina a distância; 

(iv) Qualidade e grau de maturidade dos materiais apresentados em suporte à proposta; 

(v) Infra-estrutura disponível para o proponente operar via redes; 

(vi) Qualificação acadêmica/profissional dos proponentes; e 

(vii) Distribuição de propostas contempladas (em condições de igualdade nos outros 

quesitos) por diferentes instituições e países. 

 
. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


