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ATA 02/06
Rio de Janeiro, Brasil 24 de outubro de 2006
ATA DA COMISSÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
Reuniu-se na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, no dia 24 de outubro de 2006, a
Comissão Sociedade da Informação da Reunião Especializada em Ciência e
Tecnologia do MERCOSUL (RECyT), com a presença das delegações da Argentina,
Brasil e Paraguai, conforme lista de participantes (ANEXO I).
1. Abertura
A coordenadora do Brasil na Comissão, Célia Joseli do Nascimento deu as boas
vindas e agradeceu a presença das demais delegações. Em seguida, apresentou a
proposta de agenda da reunião constante do ANEXO II.
Preliminarmente, o coordenador do Paraguai, Sergio Duarte Masi indicou que a
conexão do Programa Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação do MERCOSUL com
outras instâncias envolvendo o MERCOSUL deve ser enfatizada, de modo que haja
articulação e não duplicação de esforços, promovendo a integração com outros países
que compartilhem projetos, em particular no que tange a países extra-zona.
A questão encontra-se explicitada adequadamente no documento disponível “Proposta
de Programa Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação do MERCOSUL (20062010)”, especialmente no item “1.1. Fundamentação Geral” e “1.6. Cooperação Intraregional e Extra-zona”.
2. Aprovação da Agenda
O coordenador da Argentina, Rubén Darío Ibáñez solicitou que o tema “Centro de
Documentação sobre Sociedade da Informação no MERCOSUL e em Nível
Internacional” fosse explicitado na Agenda da Reunião como parte integrante do bloco
“Observatório da Sociedade da Informação”.
Uma vez aprovada a proposta de agenda, a coordenadora do Brasil na Comissão,
Célia Joseli do Nascimento indicou a existência no material distribuído de informe,
integrado pelos itens relacionados à Comissão constantes da Ata da XXXV RECyT,
última reunião realizada em Buenos Aires/Argentina em 31 de maio de 2006, e do item
1.1.7 da Ata da LXVII Reunião do Comitê de Cooperação Técnica do MERCOSUL –
CCT (ANEXO III), realizada em Montevidéu/Uruguai no período de 09 a 12 de outubro
de 2006.

Ata SocInfo - Pág. 1 de 4

3. Projeto de Apoio à Sociedade da Informação no MERCOSUL,
componente: Escola Virtual para Sociedade da Informação no MERCOSUL
A coordenação do Brasil apresentou a situação do Projeto de Apoio à Sociedade da
Informação no MERCOSUL, componente Escola Virtual para Sociedade da
Informação no MERCOSUL, projeto de cooperação MERCOSUL e União Européia.
Para tanto, a coordenadora Célia Joseli indicou, inicialmente, a existência no material
distribuído a cada participante de volume contendo relato histórico, sumarizando as
fases de evolução do projeto – Ano 2004: Antecedentes e Ano 2006: Lançamento,
Preparação, 1ª Etapa – Missão de Identificação do Projeto, 2ª Etapa – Missão de
Formulação do Projeto e Submissão do Projeto à União Européia, além de quadro
com dados dos contatos nos quatro países (ANEXO IV).
Distribuiu, ainda, volume contendo a Ficha de Identificação de Projeto (ANEXO V) e a
Matriz de Marco Lógico preliminar (ANEXO VI), encaminhadas em 05 de outubro por
Jari Haapala à coordenação brasileira, que as retransmitiu aos coordenadores da
Comissão nos demais países, em 06 de outubro de 2006.
Adicionalmente, foi distribuído volume contendo a transcrição da gravação
providenciada durante a Reunião Conjunta RECyT, SGT-13 e Comissão Européia,
realizada em Brasília/DF, Brasil, em 14 e 15 de agosto de 2006.
Segundo Jari Haapala, os documentos (ANEXO V e ANEXO VI) foram enviados a
Bruxelas para análise no dia 11 de outubro por parte do Quality Support Group (QSP)
da União Européia e as conclusões oficiais serão transmitidas oportunamente a
coordenação brasileira, que as retransmitirá às demais coordenações.
O agendamento das reuniões necessárias se efetivará a partir da comunicação oficial
da União Européia.
A consecução da etapa de formulação do projeto implica na produção das versões
finais dos seguintes documentos: Disposiciones tecnicas y administrativas (DTAs) e
Matriz del marco lógico, contemplando objetivos global e específicos, Indicadores,
fontes e meios de verificação, hipóteses, resultados previstos, ações programadas,
meios previstos, custos estimados.
Os coordenadores da Comissão consideram que são necessários, pelo menos, dois
dias de reunião do grupo responsável pelo componente “Escola Virtual”, antecedendo
a Reunião Conjunta RECyT, SGT-13 e Comissão Européia.
O coordenador Rubén Darío Ibáñez sugere que a coordenação do Projeto de Apoio à
Sociedade da Informação em cada país deverá ser exercida por dois coordenadores –
um na qualidade de coordenador nacional e outro como coordenador adjunto. Esta
proposta foi aprovada pelos demais coordenadores.
4. Portal da RECyT
A coordenação do Brasil reapresentou propostas de aplicações que poderiam ser
integradas ao Portal da RECyT, implementado pelo Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia – IBICT, unidade vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCT do Brasil, responsável por sua manutenção e hospedagem.
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Quanto à integração de novas aplicações ao Portal (Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações – BDTD, Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT e Catálogo
Coletivo Nacional de Publicações Seriadas – CCN), os coordenadores da Argentina e
do Paraguai consideram relevante que a possibilidade de uso ou integração com
aplicações disponíveis seja avaliada pelos organismos de informação científica e
tecnológica dos países.
Os coordenadores presentes consideram relevante contar no Portal da RECyT com
informações oriundas de aplicações, como as citadas. Assim, recomendam agregar
vínculos a conteúdos nacionais já existentes.
Os países que não detenham sistemas equivalentes aos referidos poderão manifestar
de forma bilateral seu interesse quanto à transferência de tecnologia por parte do
Brasil.
A Comissão Sociedade da Informação considera que o Portal da RECyT constitui-se
no espaço adequado para abrigar o tema “Popularização da Ciência”, a cargo da
Comissão de Apoio à Ciência e Tecnologia.
5. Observatório da Sociedade da Informação
O coordenador da Argentina, Rubén Darío Ibáñez, responsável pelo tema “Centro de
Documentação sobre Sociedade da Informação no MERCOSUL e em Nível
Internacional” relatou o andamento do processo de sistematização dos documentos,
comprometendo-se a enviar à coordenadora brasileira os arquivos já reunidos para
providências por parte do IBICT de disponibilização no Portal da RECyT.
Adicionalmente, solicitou o envio de documentos nacionais oficiais para agregação ao
conjunto já disponível, em nível regional e internacional.
Buscando agregar valor ao tema Observatório da Sociedade da Informação, a
coordenação brasileira providenciou uma série de apresentações relacionadas. Foram
elas:
5.1) As metas de desenvolvimento do milênio e os indicadores de Tecnologia da
Informação e Comunicação (ANEXO VII)
Mariana Martins Rebouças
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Brasil)
5.2) Indicadores de uso das TICs – Estratégias nacionais e padrões internacionais
(ANEXO VIII)
Mariana Balboni
Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br
5.3) Indicadores de uso das TICs nos domicílios – A experiência brasileira
(ANEXO IX)
Marília Biangolini Chaves
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Brasil)
Após as exposições, os coordenadotes registraram que a articulação e integração das
iniciativas, tanto nacionais quanto em nível internacional, relacionadas às demandas
por estatísticas e obtenção de indicadores, em particular como insumo ao processo de
tomada de decisão e formulação de políticas públicas, são fundamentais.
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Assim, propõe-se que os coordenadores nacionais promovam contato com os
institutos oficiais de estatística em seus países de modo a levantar os indicadores
básicos para a Sociedade da Informação disponíveis, a partir de um conjunto que a
coordenação brasileira apresentará de acordo com a metodología definida no âmbito
da Comissão, tendo em vista o trabalho articulado que vem sendo realizado no Brasil.
O coordenador da Argentina, Rubén Darío Ibáñez, responsável pelo tema
“Observatório da Sociedade da Informação” apontou a necessidade de elaboração de
um projeto para buscar financiamento, contemplando o desenvolvimento de
metodologias e atividades de pesquisa aderentes às ações a serem desenvolvidas no
âmbito dos eixos programáticos do Programa Quadro, particularmente, do Eixo I –
Dimensão Estratégica no que diz respeito à ação relativa ao Observatório da
Sociedade da Informação, parte integrante do item específico “Sociedade da
Informação do MERCOSUL”.
6. Cooperação com União Européia – Proposta para 2007-2013
Os coordenadores propõe considerar os delineamentos do Programa Quadro como
proposta para elaboração do Memorando de Entendimento entre MERCOSUL e União
Européia para o período 2007-2013.
7. Encerramento
A data para a próxima reunião sugerida pelo representante do Paraguai deverá ser ao
final do mês de abril de 2007 a realizar-se na cidade de Assunção, no Paraguai.
A coordenadora do Brasil, Célia Joseli do Nascimento agradeceu a presença de todos
e encerrou a reunião.

Pela Delegação da Argentina, Rubén Darío Ibáñez

Pela Delegação do Brasil, Célia Joseli do Nascimento

Pela Delegação do Paraguai, Sergio Duarte Masi
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