
          
 

ANEXO 3 - Proposta de reformulação do Portal para apresentação na reunião 
 

 

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DO PORTAL RECYT 

 

1. Antecedentes e justificativa 
Antes de ser implantado, o Portal RECyT passou por um longo período de 

conceitualização e estruturação, no sentido de criar um meio eficaz de integração das 

informações relativas à Ciência e Tecnologia entre os países membros, assim como de 

facilitar e incentivar a comunicação e colaboração entre os mesmos.  

 

A atual versão foi aprovada em novembro de 2002. Desde então, a coordenação 

do Portal da RECyT está a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e do 

IBICT, que assumiram também a responsabilidade pela alimentação de dados, 

organização, manutenção e supervisão do fluxo de informações, compreendendo a 

inclusão da documentação histórica da Comissão, das Atas das Reuniões da RECyT e 

veiculação de notícias da parte brasileira. 

 

No entanto, a atual  versão apresentou  uma série de limitações, tanto em caráter 

técnico, como estrutural. Algumas atividades, como por exemplo a inserção de dados via 

formulário, mostraram-se cerceadas por algumas dificuldades. Ao mesmo tempo, o 

aumento do fluxo de informações a serem inseridas no banco de dados, tem gerado 

dificuldades no gerenciamento do Portal. 

Outra  questão é o sub-aproveitamento do potencial do Portal RECyT. No 

periodo de sua concepção, uma série de características foram listadas e nem todas 

implementadas.. Essa falta demonstra que o Portal RECyT hoje prioriza a veiculação de 

notícias  retiradas de uma terceira fonte. Embora ele também contenha informações 

acerca da própria RECyT, apresente as Atas das Reuniões, e outros, entende-se que um 

Portal com a legitimidade e alcance conferido ao Portal RECyT poderia ter uma atuação 

mais abrangente no campo da Tecnologia da Informação no MERCOSUL. 



 

O Portal foi inicialmente concebido para atender os diversos tipos de usuários da 

Internet. Buscar-se-ia uma integração com entidades tecnológicas e do setor produtivo; 

um enlace com provedores de informação voltados para as áreas prioritárias da RECyT, 

no sentido de integrar as informações nestas entidades para facilitar a navegação e 

disponibilização de conhecimento. Identificou-se como desejável para o Portal a inserção 

de conteúdos densos sobre o MERCOSUL, com informações estatísticas e geográficas, 

para que se transforme em referência para estudantes e interessados em informações 

sobre a Região. 

 

Além destas, o Portal padece de algumas imperfeições técnicas que, embora 

menores, dificultam a realização de algumas de suas funções primordiais, como a 

inserção de notícias. Ao se inserir uma notícia, não existe um controle sobre uma ordem 

de preferência da mesma. Assim, a cada notícia nova, a quarta notícia desaparece da 

página principal (existe apenas espaço para quatro notícias na página inicial, o que não 

se justifica tecnicamente, apenas esteticamente, no sentido de manter a página inicial 

mais sintética), só podendo ser acessada através de um link próprio. Não existe uma 

forma de dar destaque a uma notícia específica, assim como de mantê-la na pagina inicial 

após a inserção de três notícias subseqüentes. Além disso, o próprio método de inserção 

de notícias deixa a desejar, no que não oferece possibilidade de inserção de imagens ou 

vínculos no seu corpo (o que pode, no entanto, ser feito via inserção de códigos de html ). 

As questões apresentadas têm um caráter operacional, e seriam de fácil correção.  

Além destas, pode-se pensar na introdução de algumas inovações simples, que 

adicionariam valor ao Portal. Com vistas a superar as dificuldades descritas,  sugere-se 

que no lugar de alterar o atual site, remediando-se as dificuldades apresentadas,  seja 

elaborado  um projeto de um novo Portal, não só sanando as dificuldades já 

mencionadas, mas também adicionando novas capacidades, e antecipando  futuros 

problemas. 

 

A atual proposta baseia-se no entendimento de que o Portal da RECyT deve ter as 

seguintes atribuições: veicular notícias;  apresentar informações relevantes e atuais sobre 

a RECyT;  permitir a interação, dentro do próprio Portal, entre usuários comuns, 

empreendedores e representantes da RECyT. e ainda oferecer uma visão mais 



abrangente do escopo de suas atividades, apresentando informações e integrando os 

usuários.  

 

2.Proposta de Novo Portal ( 2.0) 
 

 O novo Portal terá como principal intuito realizar de forma mais completa o 

potencial da concentração, em um só ponto, das informações relativas à informação em 

ciência e tecnologia de todos os países membros. Deverá buscar uma maior integração e 

participação entre os países, no sentido de troca e divulgação de informações, para tornar 

o Portal mais efetivo. Sugerimos as seguintes mudanças: 

  

2.1. Layout (ver Anexo I) 
 

 Primeiramente, a mudança mais perceptível é a definição de um novo layout. O 

atual  Portal adota uma abordagem mais sintética, que busca apresentar uma página 

inicial  “limpa” visualmente. No entanto, preferiu-se, para a nova  versão, possibilitar, 

assim que o usuário entre na página, a visualização e acesso a todas as seções, com 

vistas a prontamente delinear a abrangência das questões abarcadas pela RECyT. 

 Além disso, propõe-se a correção de uma série de pequenos problemas inerentes 

ao atual layout, como a falta de controle sobre a ordem das notícias, a impossibilidade de 

destaque a notícias especificas, assim como um destaque visual dado para seções 

menos importantes do Portal, e a excessiva concentração do acesso a todas as seções 

na barra inicial, o que pode dificultar uma clara compreensão da organização da página 

O novo Portal conterá uma barra dinâmica do lado esquerdo, delimitando desde 

logo as principais informações presentes no mesmo. O usuário poderá, com apenas um 

clique, encontrar informações sobre a RECyT, sobre as atas das reuniões, sobre contato, 

sobre investimentos em C&T, etc. 

Da mesma maneira, o Portal possuirá espaço para três destaques, que podem ser 

alterados e customizados de forma simples. Assim, tanto uma notícia, como um 

documento, como um evento poderá mais facilmente receber um destaque, de forma a 

ser notado instantaneamente pelo usuário do Portal 

As notícias continuarão  a estar presentes na página inicial, podendo inclusive 

estar em um número maior do que quatro (limitação do atual antigo). Além disso, o 

usuário poderá clicar na seção Notícias, e ter acesso a todas as notícias publicadas, 



podendo inclusive procurá-las por língua, país e assunto. 

A página inicial também conterá uma parte dedicada a eventos, de forma que o 

usuário, ao entrar no portal, poderá saber quais os próximos eventos a acontecer e, 

clicando no mesmo, receber mais informações sobre os mesmos.  

Além destas, a página inicial oferecerá acesso a um glossário com termos 

importantes sobre C&T, ao Fórum de discussões (ver 2.4) e às Páginas Nacionais (2.7.). 

 

2.2. Seções 
 

Propõe-se uma reformulação material do portal, no que se refere à extinção de 

algumas seções, e conseqüente criação de outras. 

A seção relativa à Agenda RECyT não está atingindo o seu objetivo, e seu 

conteúdo poderá  ser  reestruturado  de forma a fazer parte de tópicos específicos. 

Será criada uma seção dedicada exclusivamente a Investimentos em C&T, assim 

como uma para Estudos e Pesquisas.  
 

2.3. Notícias 
 
A veiculação de notícias sobre assuntos relevantes à RECyT sempre foi um dos 

pontos centrais do Portal. No entanto, na atual versão ela aparenta ser sua principal 

informação. Na nova proposta, , as notícias manterão sua posição central, com a adição 

um método mais racional de inserção de dados, assim como a possibilidade de dar um 

maior destaque a determinadas notícias. Como as notícias estarão organizadas dentro de 

um banco de dados, sua recuperação (seja por data, assunto, país) poderá ser mais 

eficiente. 

Além disso, discute-se uma nova forma de aquisição e seleção de notícia, uma 

forma mais claramente definida, que permita uma atualização mais constante do Portal. 

Assim, considera-se o uso de tecnológicas especificas, como o RSS, assim como a 

definição de fontes pré aprovadas e legitimadas, para a aglutinação de informações em 

um mesmo ponto, e posterior recuperação e seleção das mesmas para fins de 

publicação.  

 

2.4. Fórum de Discussões 
 



Uma das principais novidades da proposta, é a inclusão de um Fórum virtual de 

discussões sobre assuntos relativos a Ciência e Tecnologia no MERCOSUL, com 

participação e moderação conjunta dos países membros. Esta costuma ser uma forma 

efetiva de incentivar a discussão de temas específicos, assim como de promover um 

constante retorno do usuário ao Portal.   

O Fórum seria aberto a todos (após prévio cadastro, feito no próprio site), de forma 

a gerar discussões heterogêneas e diversificadas. No entanto, planeja-se também a 

criação de uma área administrativa, restrita aos representantes dos países membros, com 

algumas funcionalidades especificamente voltadas para a agilização e secretariamento 

das Reuniões RECyT. Através do acesso a essa seção, os representantes poderiam 

receber informações preparatórias para reuniões, relatórios de reuniões passadas, assim 

como teriam acesso a um fórum de discussão especifico para membros, onde questões 

mais especificas poderiam ser debatidas.  

 

2.5. Busca de Informações 
 

O mecanismo de busca poderá  ser alterado, para que os textos que 

compreendem o Portal sejam inseridos em bancos de dados, o que possibilita a 

referencia cruzada na busca, para que se encontre, por exemplo, notícias, textos, atas, 

relativas a determinado assunto, ou em determinada língua, ou referente a determinado 

país. 

O atual Portal oferece a possibilidade de indexação dos dados inseridos sob 

diferentes categorias, mas não traduz isso em uma conseqüente capacidade de 

recuperação de dados em função dessa indexação. Esse problema poderá ser  resolvido 

no novo site. 

 

2.6. Gestão do Portal 
 

A gestão do atual Portal (compreendendo-se por gestão a inserção de dados, 

hospedagem do portal, o pagamento pelo nome de domínio, a resolução de questões 

técnicas, o dispêndio de recursos e pessoal, etc) utiliza  uma  forma multilateral, 

permitindo que cada representante da RECyT nos diferentes países participem 

conjuntamente da atualização do site. Este modelo tem-se mostrado insatisfatório. Desde 

seu lançamento,  a manutenção do Portal tem sido feita pela coordenação brasileira. A 



grande maioria das informações são buscadas pelos responsáveis pelo Portal no Brasil e 

esporadicamente as demais coordenações enviam informações. A proposta do novo 

Portal mantém o sistema de alimentação por formulário, o que também possibilitará a 

gestão multilateral por todos os países. 

É recomendável que seja definida uma forma de consulta de notícias e 

informações periódicas a todos os países, com vistas a permitir a atualização mais 

constante do Portal. 

 
2.7. Páginas Nacionais 
 

 Embora a RECyT se configure em uma Reunião de países, e tenha como principal 

escopo a integração dos mesmos, no que se refere à questão de informação em ciência e 

tecnologia, é recomendável que  o Portal tenha informações sobre cada um dos países. 

Assim, optou-se também pela criação de uma página para cada país, integrada ao Portal 

RECyT, que conteria informações geopolíticas de cada país (informações essas que 

seriam escolhidas e providas por cada país), assim como informações sobre os 

representantes da RECyT no país e notícias e links específicos. 

 

Essa seção pretende agregar valor ao Portal, no sentido de disponibilizar um 

espaço em  que cada país possa destacar informações que considere relevantes sobre 

sua participação dentro da RECyT. Essas informações estariam contidas na página de 

cada país, que teria liberdade para organizá-las como melhor entender. 

 

É também recomendável que seja feita uma divulgação do Portal para a comunidade de 
C&T do MERCOSUL com vistas a aumentar sua utilização. Os gestores do site 
poderão buscar maior integração com os demais grupos da estrutura do MERCOSUL. 

 

2.8. Demais inclusões 
 
O novo Portal poderá ter um mecanismo interno de controle de acesso, o que 

permitirá uma melhor compreensão da quantidade e origem dos acessos ao site, 

permitindo uma constante adaptação e melhoria dos serviços e informações oferecidas 

através da geração de um relatório periódico. 

Além disso, o usuário poderá escolher cadastrar seu endereço de e-mail para 

receber boletins periódicos, com as principais novidades e notícias do portal.  



3. Implantação do Portal 
 

Algumas das novas capacidades do Portal envolvem apenas mudanças de layout, 

mas a grande maioria envolve ou alguma reprogramação, ou integração com bancos de 

dados, ou mesmo a inclusão de novos módulos e softwares. Assim, após a apresentação 

da nova proposta na XXXII RECyT e sua possível aprovação, poderá ser iniciado o 

processo de modificação do Portal. Estima-se que a nova proposta possa estar no ar em 

03 meses. 

Lay-out do Novo Portal 
  

 
 



 



 
 

 
 



 

 

 

 
 


