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LX RECYT

MERCOSUL/RECyT/COMISSÃO PLATAFORMA BIOTECSUL

(CPB)IATA 02/19

Brasília, Brasil, 31 de outubro de 2019

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

reunião da Comissão Plataforma BIOTECSUL (CPB), celebrada

durante a LX Reunião Ordinária da Reunião Especializada em

Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECYT), com a presença das

delegações do Brasil e Uruguai. As delegações da Argentina e

Paraguai, por sua vez, participaram de acordo com o estipulado no

Art. 3 da Decisão CMC N°44/15 e Resolução GMC N° 19/12.

A lista de participantes consta como ANEXO I.

1. Abertura

O coordenador brasileiro da Comissão Plataforma BIOTECSUL

(CPB) da RECyT abriu a reunião, dando boas vindas e agradeceu a

\7 presença das delegações. Solicitou aos participantes que se

/ apresentassem.

As Delegações da Argentina e do Paraguai participaram da por

videoconferência conforme estabelece a legislação Mercosul (Art. 3

da Decisão CMC 44/15 e Resolução GMC 19/12).

2. Aprovação da agenda

Em seguida a proposta de agenda foi apresentada, discutida e

aprovada com proposta de alteração sugerida pelo Brasil para

unificar os itens referentes ao projeto PREMASUL e cursos

PREMASUL. Também foi incluído um item referente a propostas de

novas iniciativas para cooperação com a União Européia.

A Agenda aprovada encontra-se no ANEXO li.
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3. Portal Biotecsul
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A Delegação da Argentina informou que vem trabalhando e mantém

compromisso de se atualizar o portal Biotecsul, esperando

atualização do novo desenho do portal.

Informou também que o portal será mais amplo e abarcará outros

assuntos da comissão. Além disso, já esta vinculado ao sitio da

RECyT.

4- Resultados Projeto Biotech II

Ficou acordado que será mantido o relato da Ata 01/2019.

4.1 Questionários para gestores biotecnológicos do

MERCOSUL

A delegação Argentina informou que manterá o formato aprovado
na reunião anterior e adicionará o tema de gênero sugerido, o

questionário será enviado aos Gestores Biotecnológicos do

Mercosul nas próximas semanas. Espera-se poder compartilhar os

resultados na próxima reunião RECyT.

7
4.2 Disponibilização on-line de materiais utilizados nos cursos

e um sistema para registro de acessos

A delegação Argentina informou que, conforme acordado

previamente, e considerando que este assunto está ligado à

atualização do Portal BiotecsuL, os materiais serão disponibilizados
assim que possível.

4.3 Observatório Biotecnológico/Repositório no Portal

BIOTECSUR
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A Delegação da Argentina relatou as dificuldades de atingir este

objetivo, que não pôde ser alcançado durante a implementação do

projeto BIOTECH II, e propõe que cada país na medida de suas

possiblidades compartilhe os links onde se pode acessar as

informações de biotecnologia

A Delegação do Brasil informou que a proposta inicial era que cada

País mantivesse o seu Observatório Biotecnológico e que então

pudesse compartilhar as informações. O Brasil informou também

que neste momento, o Observatório brasileiro se encontra em

estágio muito inicial.

A Delegação Argentina sugeriu que o link para a as informações

que já temos de cada País seja colocado na página da BiotecSul.

cJ A Delegação Argentina informou que neste momento não tem

previsão de um terceiro projeto BIOTECH, mas está aberto às

propostas dos parceiros, tendo em conta a dificuldade de recursos

para implementá-lo.

4.4 Questionário sobre Projetos Biotecnológicos do

MERCOSUL (PRIB's)

A Delegação da Argentina considera pertinente fazer este

levantamento e tem preparado um modelo de questionário que será

compartilhado com os parceiros para aprovação. Esse questionário
será enviado aos responsáveis pelos projetos

5. Plataforma Regional de Métodos Alternativos ao uso de

animais do MERCOSUL

A Coordenadora do projeto PREMASUL no Brasil, Dra. Luciene

Balottin, apresentou palestra detalhando os avanços do projeto com

ênfase nos cursos oferecidos, número de capacitados e perfil das

instituições envolvidas. Complementou que plataforma tem atraído

parcerias da indústria e de pesquisadores da EU e agradeceu a

Delegação do Uruguai pelo curso oferecido neste país para a

disseminação dessas metodologias.
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A coordenadora também informou que o perfil técnico da proposta
se encontra no grupo de cooperação internacional do MERCOSUL.

A apresentação está disponível no anexo Ill.

5.1. Cursos PREMASUL

O resumo dos cursos e seu alcance pode ser observado no anexo

Ill da presente ata.

Conforme solicitado pela delegação Argentina, o Brasil durante o

primeiro semestre de 2019 proporcionou a aproximação de

pesquisadores argentinos com possíveis parceiros (privados) para a

organização de um curso PReMASUL na Argentina em 2020.

Foi relatado que para 2020 o calendário de cursos, ainda a ser

divulgado, já conta com um curso em parceria com a

EPISKIN/L'OREAL no Brasil e um na Argentina.

6. Projeto Pesquisa, Educação e Biotecnologias aplicadas a

Saúde

A Delegaçao da Argentina relatou que, devido a impossibilidade de

participação do diretor do referido projeto na reunião, não teria

condições de relatar esse ponto. Complementou que vai

encaminhar um resumo de como esta o projeto e das possibilidades
de continuação para os parceiros.

7. Novas iniciativas para cooperação com a União Européia

A Delegação Brasileira sugere a concentração de esforços no

projeto PREMASUL, considerando que é um projeto já em

andamento, bem estruturado e com possibilidade alta receptividade

pela União Européia. Além disso, ressaltou as questões de restrição

orçamentária enfrentada pelos Países que poderia dificultar a

implantação de novas ações.

As demais Delegações manifestaram concordância com a proposta
do Brasil.
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A Delegação da Argentina enviou um link do programa Horizonte

2020 (EU), que está relacionado à temática do PREMASUL, e acha

conveniente avaliar a possibilidade de aplicação de proposta à

chamada.

A Delegação Brasileira sugeriu como encaminhamento que a

Coordenadora do projeto PREMASUL avalie a possibilidade

elaboração de proposta para submissão.

8. Programa de Trabalho

A Delegação do Brasil propõe que o programa de trabalho continue

com o mesmo relatado nesta reunião.

A Delegação do Brasil também sugere acrescentar como novo item

para acompanhamento no programa de trabalho a possibilidade da

PREMASUL concorrer à chamada na União Européia (Horizonte

2020).

9. Outros assuntos

Não foram discutidos outros assuntos.

10. Elaboração e assinatura da Ata
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Os anexos que formam parte da presente Ata são os seguintes:

Anexo I: Lista de participantes

Anexo II: Agenda

Anexo II: Apresentação PREMASUL

Pela Argentina Peld-Brasil

Maria Gabrjela Malauh Thiago de MeDo Moraes

elo Paraguai _teFo-Uruguai

Maria Teresa Cazal Myriam Aldabalde
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