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MERCOSUL/RECyT/COMISSÃO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO/ATA 02119

Brasília, Brasil, 31 de outubro de 2019

Reuniu-se na cidade de Brasília, no dia 31 de outubro de 2019 a Comissão Sociedade da

Informação da Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia (RECyT), com a presença

das delegações de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, conforme lista de participantes

(ANEXO I). As delegações da Argentina, Paraguai e Uruguai participaram de acordo com o

estipulado no artigo 3 da decisão CMC n°44/15.

1. Abertura e aprovação da agenda

O coordenador brasileiro da Comissão da Sociedade da Informação da RECyT abriu a

reunião, dando boas vindas e agradeceu a presença das delegações. Solicitou aos

participantes que se apresentassem.

Em seguida proposta de agenda foi aprovada e deu início à reunião.

2. Portal RECyT

A delegação da Argentina informou que o novo portal se propõe a ser um local de

' Ç1 articulação das instituições do RECyT. Propôs que o portal tenha funcionalidades

11' incorporadas de forma gradual, iniciando pela disponibilização de consultas a plataformas

1/" de currículos de pesquisadores dos países membros.

A delegação do Uruguai propôs também a disponibilização de indicadores em Ciência e

\,
Tecnologia dos países do Mercosul.

Foi deliberado o prazo de duas semanas para identificação dos contatos técnicos

adequados para condução desse processo.

A delegação da Argentina sugeriu que exista uma frequência mensal de informes e um

prazo final para o término do desenvolvimento, a ser estabelecido pelos técnicos

envolvidos.

3. Integração das plataformas de currículos de pesquisadores dos países do

Mercosu I

As delegações acordaram que um dos membros da CSI estabelecesse contato com os

líderes das plataformas de currículo de cada país membro, trabalhando na implementação
de webservices e outras tecnologias necessárias para a integração. Tendo em vista ser o

país mais adiantado nos trabalhos da integração, foi decidido que a delegação paraguaia
liderará o projeto.



Até o final de 2019, serão informadas à CSI as pessoas responsáveis pelas plataformas de

cada país, a fim de incorporar os vínculos de cada sistema ao portal web da RECyT.

4. Projeto de plataforma mecatrônica do Mercosul e Indústria 4.0

A delegação da Argentina sugeriu continuar o trabalho de diagnóstico de quais as políticas
nacionais e quais os atores mais relevantes em cada país nos temas Mecatrônica, Indústria

4.0 e Inteligência Artificial. As delegações concordaram em compartilhar essas informações

por meio de um documento editável na nuvem, que será preparado pela delegação

argentina até 28 de novembro de 2019.

Se informou também sobre os avanços no trabalho conjunto com os Grupos SGT-3, SGT-7

e SGT-14, que se mostraram de acordo em apresentar uma iniciativa conjunta com órgãos
do Mercosul quando essa proposta consolidar um programa concreto de trabalho.

5. Programa de Trabalho

As delegações concordaram em não modificar o Programa de Trabalho atual.

6. Outros Assuntos

Considerando a realização da reunião conjunta entre RECyT e União Europeia no dia 30 de

outubro de 2019, as delegações apreciaram o início das tratativas para cooperação inter-

regional, e aguardam deliberação da reunião plenária da LX RECyT para avançar no tema.

7. Data e local da próxima reunião

A próxima reunião da Comissão será realizada no Paraguai em data e local a serem

definidos.

Pelargentina

Maria Gabriela Mattausch

P Brasil

Otávio Viegas Caixeta

elo Paraguai

María Teresa Cazal

-Plo rugual

Myriam Aldabalde



ANEXO I

COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

"LISTA DE PARTICIPANTES"

DELEGAÇÃO DA ARGENTINA

Leonardo Pereira

Dirección Nacional de Cooperación e lntegración Institucional

Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnologia e lnnovación Productiva

Tel:~54-1 1-4899 5000 - Int 4166

E-mail: lpereiramincyt.gob.ar

Maria Gabriela Mattausch

Segunda Secretária

Embaixada da República Argentina

Tel:+55 61 3212-7600

E-mail: tmgcanciIIeria.gov.ar

DELEGAÇÃO DO BRASIL

Otávio Viegas Caixeta

Diretor de Ecossistemas Inovadores

Secretaria de Empreendedorismo e Inovação
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Fone: (55 61) 2033-7916

e-mail: otavio.caixeta@mctic.gov.br

Leonardo Sousa de Freitas

Coordenador de Empreendedorismo
Secretaria de Empreendedorismo e Inovação
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Fone: (55 61) 2033-7455

e-mail: leonardo.freitasmctic.gov.br

Carlos Eduardo Higa Matsumoto

Coordenador-Geral de Cooperação Multilateral

Departamento de Assuntos Internacionais e Cooperação
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Fone: (55 61) 2033-7644


