
 ANEXO 3 da Ata 3/ 2000 da  
XXIII Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia do MERCOSUL  

Ata da 3a Reunião da Comissão Temática de Capacitação de  
Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento     

  
  

MERCOSUL/RECYT/COMISSÃO TEMÁTICA DE CAPACITAÇÃO DE  
RECURSOS HUMANOS E PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO/ATA Nº 3/00 

   
   
III Reunião da Comissão Temática de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento da RECYT  

   
   
Reuniu-se, na cidade de Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2000, a Comissão 
Temática de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, da 
RECYT (Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do MERCOSUL), com a presença das 
delegações do Brasil,  Argentina, Paraguai e  de representante do Chile. A delegação do Uruguai 
comunicou previamente sua impossibilidade de comparecer.  
   
A relação dos participantes da Reunião encontra-se no Anexo 1.  
   
A  Agenda da Reunião encontra-se no Anexo 2.  
   
   
1.  ABERTURA 
   
A reunião foi aberta pela Dra Eliana C. Emediato de Azambuja, Coordenadora Nacional da 
Comissão Temática de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento da RECYT.  
   
Após a análise e aprovação da agenda, iniciaram-se os trabalhos da Comissão.  
   
   
2.  Metodologia para Geração do Banco de Dados “Capacitação em Ciência e Tecnologia no 

Mercosul”. 
   

2.1 – Apresentação e definição dos Protótipos dos Módulos Eventos e Cursos 
   

Foi feita a apresentação da metodologia para a identificação de ações na área de Ciência e 
Tecnologia no MERCOSUL que está sendo elaborada com o auxílio do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, Brasil. A tradução para o espanhol do Banco de 
Dados está sendo feita pela Representação do Paraguai. Em uma primeira fase, serão inseridas 
na base de dados as informações relativas a cursos e eventos oferecidos pelos países  do 
MERCOSUL, Chile e Bolívia. 
   
O Banco de Dados será  disponibilizado em português e espanhol.  
   
A princípio o Banco conterá dados sobre cursos e eventos dos países do MERCOSUL, Chile e 
Bolívia.  Informações de outros países ou blocos poderão ser incluídas através de links, em uma 
página unificada da RECYT.  
   
   
O Guia de Informações sobre cursos e eventos do Mercosul já está disponível nos seguintes 
endereços na Internet:  
   



Página em Português:  
http:/torio.ibict.br:8080/guia/  
   
Página em Espanhol:  
http:/torio.ibict.br:8080/guiaespanhol/  
   
   

2.2 – Programação para Implementação do Banco de Dados 
   
Após a aprovação pela RECYT cada país deverá iniciar a alimentação do Banco de Dados.  
   
Cada país terá um administrador local que será responsável pela atualização das informações.  
   
Em uma primeira fase, o Banco de Dados estará sediado em um servidor localizado no IBICT,  que 
será responsável por sua administração.  
   
Esta Comissão deverá articular-se com  a Comissão da Sociedade da Informação com vistas à 
inserção de um link para o Banco de Dados na página da RECYT.  
   
Será necessário prever a geração de relatórios gerenciais periódicos. A Comissão   irá definir 
posteriormente o conteúdo desses relatórios.  
   
Tendo em vista o grande número de instituições existentes no Brasil com informações de interesse 
do Banco de Dados, a Delegação Brasileira comunicou que iniciará a alimentação das informações 
com um piloto, composto de  até 3 universidades e 3 centros de formação profissional.  
   
Na próxima reunião da Comissão será avaliado o andamento dos trabalhos.  
   
   
3. Prêmio Mercosul para Jovens Pesquisadores 
   
O Prêmio MERCOSUL foi lançado oficialmente no dia 09 de outubro de 2000 durante a abertura do 
Workshop sobre Tecnologia Industrial Básica, realizado em Curitiba, Brasil.  
   
   

3.1   – Divulgação em cada país 
   
Cada país fez um relato do andamento das atividades relacionadas ao Prêmio. Os representantes 
do Brasil e do Paraguai informaram que a  divulgação já foi iniciada através da  
imprensa e por meio eletrônico (Brasil: www.mct.gov.br; Paraguai: www.conacyt.org.py) . A 
delegação da Argentina apresentou a Resolução nº 250 de 01.12.2000 com a aprovação oficial do 
Prêmio naquele país e informou que já iniciou  a sua divulgação por meio eletrônico 
(www.recyt.org.ar).   
   
Encontram-se em anexo a chamada e o regulamento do Prêmio e a Resolução Nº250 da 
Argentina. Anexo 3  
   
   

3.2 – Programação das atividades de recebimento, análise e premiação dos trabalhos em 
2001. 

   
Cada país selecionará internamente três trabalhos que serão enviados para análise nos demais 
países. Será elaborada em cada país uma matriz classificatória dos trabalhos, com a finalidade de 
subsidiar os trabalhos da Comissão Mista de Avaliação, criada com vistas à seleção dos trabalhos 
a serem premiados.  
   



A Comissão Mista de Avaliação será constituída por um especialista de cada país  e pelos 
coordenadores da Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento.  
   
A Comissão Mista de Avaliação se reunirá na segunda quinzena de maio de 2001, em local a ser 
definido pela Presidencia Pró Tempore do MERCOSUL.  
   
No caso de que um país não possa participar da reunião da Comissão Mista de Avaliação, este  
deverá enviar a matriz classificatória e delegar a decisão da seleção final à Comissão.  
   
A coordenação dos trabalhos da Comissão ficará a cargo do país que estiver exercendo a 
Presidência Pró Tempore.  
   
A entrega dos prêmios deverá ocorrer durante a  Reunião de Presidentes do MERCOSUL, em 
junho de 2001 no Paraguai.  
   
   
4. Projeto Medição e Análise Comparativa dos Processos de Inovação   Tecnológica    nos 

Países do MERCOSUL. 
   
A Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
decidiu sugerir à RECYT o cancelamento do projeto Medição e Análise Comparativa dos 
Processos de Inovação Tecnológica dos Países do MERCOSUL, já aprovado pelo GMC.  Esta 
solicitação se dá em função das mudanças conjunturais ocorridas nos países do MERCOSUL, que 
inviabilizam  a execução de um projeto desse porte nos termos em que foi apresentado.  
   
   
A Comissão sugere, contudo, que o tema Inovação Tecnológica seja mantido como prioridade da 
RECYT e que seja objeto de análise mais aprofundada, observando as considerações feitas na 
XXII Reunião da RECYT.  
   
   
5.      Workshop sobre Tecnologia Industrial Básica. 
   
Foi feito um relato sobre o Workshop de Tecnologia Industrial Básica no Âmbito do MERCOSUL, 
realizado em Curitiba, Paraná nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2000.  
   
A avaliação geral do evento apontou os seguintes pontos positivos e negativos:  
   
Como ponto positivo ressalta-se o elevado nível técnico dos palestrantes e participantes  que 
refletiu-se  nas conclusões e sugestões apresentadas.  
   
Como ponto negativo foi citada a reduzida participação de especialistas dos demais países do 
MERCOSUL e a ausência de representantes da Bolívia e do Chile.   
   
            5.1 – Apresentação do Documento Síntese 
   
A Delegação Brasileira apresentou um Documento Síntese do Workshop, contendo o resumo das 
palestras, as conclusões e as recomendações dos grupos de trabalho, bem como cópias das 
apresentações realizadas.  
   
Este documento será apresentado aos coordenadores da RECYT em sua próxima reunião e 
posteriormente se dará início à divulgação dos resultados em cada país.  
   
   



5.2 – Programação para 2001 das atividades de divulgação e implementação das 
recomendações . 

   
A Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
sugere à RECYT que determine a cada país que proceda a análise detalhada das recomendações 
contidas no Documento Síntese visando verificar a viabilidade da implementação das mesmas.  
   
Os resultados da análise deverão ser apresentados na  próxima reunião da Comissão, que  fará 
uma avaliação dessa ação.  
   
6. Próximo Workshop 
   
Devido ao grande volume de ações a serem implementadas em decorrência do primeiro Workshop 
realizado pela Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento sobre o tema TIB, a Comissão julga conveniente ampliar o prazo para 
implementação das ações recomendadas. 
   
Nesse sentido, a Comissão recomenda à RECYT a alteração do cronograma previamente 
aprovado e sugere que o próximo workshop seja realizado no segundo semestre de 2001 e verse 
sobre o tema Meio Ambiente - Água. 
   
7 . Cronograma para o Primeiro Semestre de 2001 
   
1ª Reunião da Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento:  14 e 15/03/01 em  Assunção, Paraguai.  
Reunião da Comissão Mista de Avaliação do Prêmio do Mercosul –- 2a quinzena de maio, em local  
a ser definido.  
2ª Reunião da Comissão de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento: previamente à próxima reunião da RECYT.  
   
   
8. ANEXOS  
   

Os anexos que integram a presente Ata são os seguintes:  
   

Anexo 1:   Lista de Participantes  
Anexo 2:  Agenda  
Anexo 3:   Chamada e Regulamento do Prêmio MERCOSUL e Resolução Nº250 da 

Argentina  
   
   

   
___________________________               _____________________________  
Pela Delegação Brasileira                                  Pela Delegação da Argentina  
Dra. Eliana C. Emediato de                             Eng. Jorge Schvarzer  
Azambuja                                                         
   
   
___________________________                
Pela Delegação do Paraguai                              
Dr. Victorio Oxilia Davalos 
  

 
ANEXO 1 da ATA 03/2000, da Comissão Temática de Capacitação de  

Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da RECYT  
   



III REUNIÃO DA COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO DE  
RECURSOS HUMANOS E PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA RECYT  

  LISTA DE PARTICIPANTES  
   
   
Pelo Brasil  
   
Eliana C. Emediato de Azambuja  
Coordenadora Nacional da Comissão Temática Capacitação de RH e 
Projetos de P&D –RECYT – Brasil 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Secretaria de Política Tecnológica Empresarial 
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 3º andar, Sala 389 
70067 – 900 – Brasília – DF - BRASIL   
Fone: (00 55 61) 317-7811 
Fax: (00 55 61) 225-6039 
E-Mail: emediato@mct.gov.br 
   
Ana Maria Pereira  
Coordenadora Alterna da Comissão Temática de Capacitação  RH e 
Projetos de P&D -  RECYT – Brasil 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Secretaria de Política Tecnológica Empresarial 
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 3º andar, Sala 381 
70067 – 900 – Brasília – DF  
Fone: (00 55 61) 317-7866 
Fax: (00 55 61) 225-6039 
E-Mail: zabot@mct.gov.br 
   
Bárbara Ribeiro de Sant´Anna   
Ministério de Ciência e Tecnologia 
Secretaria de Política Tecnológica Empresarial 
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 3º andar, Sala 389 
70067 – 900 – Brasília - DF 
Fone: (00 55 61) 317-7884 
E-Mail: bsantanna@mct.gov.br  
   
Carlos Santos Amorim Junior  
Ministério da Ciência e Tecnologia 
Secretaria de Política Tecnológica Empresarial 
Fone: (00 55 11) 3816-9193 
E-Mail: csamorim@net.ipen.br 
   
Patricia Amelia Olano Morgantti.   
Coordenadora de Cooperação Bilateral 
Assessoria de Cooperação Internacional 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
SEPN 507, Bl B, 3º andar, Sala 315  
70740 – 901 – Brasília - DF  
Fax: (00 55 61) 348-9442  
Fone: (00 55 61) 348-9436 / 9444  
E-Mail: polano@cnpq.br  
   
Francisca Bezerra Vale Bentes  
Departamento de  Informática do IBICT 
SAS, Q. 5, Lote 6, Bloco H  



70070 – 914 – Brasília - RJ    
Fone: (00 55 61) 217-6316/6347  
Fax: (00 55 61) 226-5977  
E-mail: francisca@ibict.br  
   
   
Pela Argentina  
   
Jorge Schvarzer  
Coordenador Nacional da Comissão Temática de Capacitação de Recursos Humanos e Projetos 
de Pesquisa e Desenvolvimento da RECYT  - Argentina  
Presidência da Nação  
Secretaria para a Tecnologia, Ciência e Inovação da Produção  
Av Córdoba 831, 2º andar  
1054 – Buenos Aires – Argentina  
Fone: (00 54 11) 4311-2028/ 4311-2717/ 4314-4704  
Fax: (00 54 11) 4312-8364  
E-Mail: jschvarzer@correo.secyt.gov.ar    
   
María Eugenia Lartigue  
Secretaria para a Tecnologia, Ciência e Inovação da Produção 
Avenida Córdoba, 831 – 4º andar 
1054 – Buenos Aires – Argentina 
Fone/Fax: (00 54 11) 4312-7512 / 13 
E-Mail: melarti@correo.secyt.gov.ar 
   
Pelo Paraguai  
   
Victorio Oxilia Dávalos  
Coordenador Nacional da Comissão Temática de Capacitação de RH e 
Projetos de P&D – RECYT - Paraguai 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CONACYT) - Paraguai 
Av. Artigas, 3973 - Assunção 
Fone/ Fax: (00595 21) 28-0487 
E-Mail: info@conacyt.org.py 
            voxilia@conexion.com.py 
   
Pelo Chile  
   
Sandra Acuña  
Vice-Diretora de Relações Internacionais do CONACYT – Chile 
Canada 308, Providencia 
Santiago do Chile 
Fone: (00 56 2) 365-4421 
Fax: (00 56 2) 274-1897 
E-Mail: sacuna@conicyt.cl 
  

 
  

ANEXO 2 da Ata 3/2000 da III Reunião da Comissão Temática de Capacitação de  
Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento  

   
III REUNIÃO DA COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PROJETOS DE  

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA RECYT  
   



AGENDA  
   
   
DATA: 05 e 06 de dezembro  de 200 
LOCAL: Porto Alegre  - Rio Grande do Sul 

Sede da FEDERASUL  
Largo Visconde de Cairú, no. 17, 6º andar  

            Palácio do Comércio  
             
Horário de Abertura: 10:00Hs  
   
   
1.  ABERTURA  
   
2.  Metodologia para Geração do Banco de Dados “Capacitação em Ciência e Tecnologia no 
Mercosul”.  

2.1 – Apresentação e definição dos Protótipos dos Módulos Eventos e Cursos  
            2.2 – Programação para Implementação do Banco de Dados  
   
3.    Prêmio Mercosul para Jovens Pesquisadores  
            3.1 – Divulgação em cada país  
            3.2 – Programação das atividades de recebimento, análise e premiação dos trabalhos em 
2001.  
   
4.   Projeto Medição e Análise Comparativa dos Processos de Inovação Tecnológica    nos Países 
do MERCOSUL.  

   
5. Workshop sobre Tecnologia Industrial Básica.  
            5.1 – Apresentação do Documento Síntese  
            5.2 – Programação para 2001 das atividades de divulgação e implementação das 
recomendações .  

   
6. Próximo Workshop abordando temáticas sociais com foco na questão da Juventude.          
   
7. Cronograma para 2001  
   
8. Próxima reunião.  
  

 
  

ANEXO 3 da ATA 03/2000, da Comissão Temática de Capacitação de  
Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da RECYT  

   
   
    

III REUNIÃO DA COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO DE  
RECURSOS HUMANOS E PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA RECYT  

CHAMADA E REGULAMENTO DO PRÊMIO MERCOSUL E RESOLUÇÃO Nº250 DA 
ARGENTINA  

   



 
PRÊMIO MERCOSUL PARA JOVENS PESQUISADORES  

CHAMADA   2000  
   
   
A RECyT, com base na Resolução do Grupo Mercado Comum do MERCOSUL/GMC 34/00, 
convida jovens pesquisadores brasileiros a apresentar trabalhos na área de MEIO AMBIENTE: 
TECNOLOGIAS LIMPAS para o PRÊMIO MERCOSUL PARA JOVENS PESQUISADORES.  
   
As bases para a presente chamada foram definidas na XXII RECYT, realizada em Buenos Aires 
em maio de 2000.  
   
Objetivos do Prêmio 
1.  Reconhecer e premiar aos melhores trabalhos de jovens pesquisadores, que representem 

potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros do 
MERCOSUL;  

2.   Incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica orientada para o MERCOSUL;  
3.   Contribuir para o processo de integração regional entre os países membros do MERCOSUL, 

mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento 
científico e tecnológico no MERCOSUL.  

   
• Esta chamada está sendo lançada simultaneamente na Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. Serão concedidos quatro prêmios, um por país.  
• Idade máxima dos candidatos: 35 anos.  
• PRÊMIO por país: placa, certificado ou diploma, publicação e divulgação dos trabalhos, 

estágio em empresa ou centros de excelência e participação em evento internacional, 
em um dos países do MERCOSUL na área temática do Prêmio;      

• Vigência desta chamada: 09 de outubro de 2000 a  09 de março de 2001.  
• Critérios de avaliação dos trabalhos: atualidade do tema; criatividade; metodologia 

aplicada; pertinência do trabalho para o MERCOSUL; potencial de contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do MERCOSUL; contribuição do 
trabalho para a cooperação no campo da ciência e tecnologia no MERCOSUL, e o 
curriculum-vitae do candidato.  

• O trabalho deverá ser elaborado de acordo com o regulamento e enviado,  para o 
seguinte endereço:  

   
Ministério da Ciência e Tecnologia  

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, sala 389 CEP: 70.067.900 - Brasília –DF  
Maiores informações sobre o prêmio e regulamento: telefone (061)317-7884, 317-7811  

e-mails:bsantanna@mct.gov.br / emediato@mct.gov.br/ 
www.mct.gov.br/Temas/mercosul/mercosul.htm  

Endereço eletrônico para remessa dos trabalhos: premiomercosul@mct.gov.br  
   



 
PRÊMIO MERCOSUL PARA JOVENS PESQUISADORES - 2000  

   
REGULAMENTO  
   
   
   
As bases para a chamada do Prêmio MERCOSUL para Jovens Pesquisadores foram 
estabelecidas na XXII RECyT, realizada em Buenos Aires, em 19 de Maio de 2000 e aprovadas 
pelo Grupo Mercado Comum – GMC/MERCOSUL através da Resolução 34/00. 
   
Objetivos do Prêmio 
   

-          Reconhecer e premiar aos melhores trabalhos de jovens pesquisadores, que 
representem  potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos 
países membros do MERCOSUL;  

-          Incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica orientada para o 
MERCOSUL;  

-          Contribuir para o processo de integração regional entre os países membros do 
MERCOSUL, mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do 
desenvolvimento científico e tecnológico no MERCOSUL.  

   
Do lançamento do Prêmio 
   
1. O Prêmio será lançado com a participação da Argentina, Brasil,  Paraguai e Uruguai.  A 
chamada é  simultânea nos países participantes. Será concedido um Prêmio por país;  
   
2.  Vigência da Chamada do Prêmio MERCOSUL para Jovens Pesquisadores:  
   

-          Data de lançamento:  09.10.2000 (Curitiba – Brasil)  
-          Data final para apresentação dos trabalhos:  09.03.2001.  
-          Data da entrega do Prêmio: Julho de 2001.  

   
3.  Os regulamentos, prazos,  temas e os prêmios serão os mesmos em todos os países 
participantes, conforme orientação da RECYT;  
   
4. O tema para apresentação dos Trabalhos no ano 2000 é: MEIO AMBIENTE – TECNOLOGIAS 
LIMPAS. O tema para o Prêmio MERCOSUL é definido pela RECyT anteriormente a cada 
chamada, dentro de suas áreas prioritárias.    
   
Da periodicidade 
   
5. O Prêmio será concedido a cada dois anos no país membro onde se realize a chamada. Serão 
premiados os melhores trabalhos apresentados sobre o tema identificado, por país.  
   
   
Dos Candidatos 
   
6. Será selecionado um pesquisador graduado em nível superior, por país,  cuja idade máxima seja 
de 35 anos, na data fixada para o encerramento da entrega dos trabalhos, e que  resida na região. 
Serão escolhidos no máximo quatro vencedores, um de cada país participante do Edital;  
   
7. O pesquisador escolhido será aquele que se destaque na área definida na Chamada, 
observando a qualidade e excelência de seus trabalhos.  
   



8. Serão aceitas inscrições de pessoas naturais ou residentes no Brasil,  com trabalhos 
desenvolvidos nos países participantes do Edital, independentemente de sua nacionalidade e 
origem;  
   
9. Os trabalhos poderão ser enviados pelo correio, em três vias, um original e duas cópias, ou 
através de correio eletrônico, em formato compactado, digitado em Word 6.0.  Em ambos os casos 
deverão ser obedecidas as seguintes especificações: 25 a 100 laudas  tamanho A4, letra tamanho 
11, espaço 2.  Na primeira página deverá conter  um resumo de no máximo 25 linhas;  
   
10. Deverá ser enviado juntamente com o trabalho, uma cópia da certidão de nascimento, da 
certeira de identidade  e  o curriculum-vitae atualizado dos candidatos. No corpo do trabalho não 
deverá haver a identificação do candidato, visando garantir maior transparência no processo de 
seleção.  
   
11. Os candidatos inscritos ao Prêmio MERCOSUL para Jovens Pesquisadores concordam com o 
disposto no regulamento do Prêmio e  com a publicação do trabalho inscrito no todo, em parte ou 
em texto resumido pelo autor, em forma a ser definida;  
   
   
Da Comissão de Avaliação dos Trabalhos 
   
12. Haverá em cada país uma Comissão de Avaliação, formada por especialistas locais, que se 
encarregará de fazer uma pré-seleção dos trabalhos. Posteriormente, uma Comissão Mista, 
formada por especialistas dos quatro países membros, selecionará os quatro trabalhos 
vencedores.  
     
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação dos Trabalhos, ouvidos os 
Organizadores;  
   
14. As decisões da Comissão Mista não serão suscetíveis de recursos ou impugnações em 
qualquer fase do processo de julgamento;  
   
15. A Comissão poderá acrescentar outros critérios de ordem estritamente técnica, que forem 
julgados pertinentes ao  Prêmio.  
   
16. A critério da Comissão Mista, poderá ser selecionado um número de trabalhos menor do que 
quatro.  O Prêmio poderá não ser concedido;  
   
Dos critérios de seleção dos trabalhos  
   
17. Os trabalhos apresentados serão analisados levando-se em conta os seguintes critérios:  
   
Atualidade do tema; criatividade; metodologia aplicada; potencial de contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito do MERCOSUL; contribuição do trabalho para 
a cooperação no campo da ciência e tecnologia no MERCOSUL e o  Curriculum-vitae do 
candidato.  
   
18. A qualidade e a pertinência (atualidade do tema, criatividade na abordagem  e metodologia 
adotada) do trabalho serão priorizadas e não o curriculum-vitae do candidato;   
   
19. Em caso de ocorrer empate entre os trabalhos concorrentes,  será considerado o curriculum–
vitae dos candidatos.  
   
20. Trabalhos incompletos não serão aceitos.  
   



21. Os trabalhos apresentados e os documentos encaminhados não serão obrigatoriamente  
devolvidos aos participantes.  
22. Os trabalhos apresentados nesta chamada não serão considerados nas futuras chamadas do 
PRÊMIO.  
   
   
Do Prêmio 
   
23. Aos vencedores de cada país serão concedidos os seguintes prêmios:  
   

-          Placa  e Certificado ou Diploma de vencedor do Prêmio MERCOSUL para Jovens 
Pesquisadores – Seção  Brasil (ou Argentina, ou Paraguai, ou Uruguai);  

-          Publicação e divulgação dos trabalhos vencedores nos países participantes;  
-          Visita técnica (estágio) a empresas ou a centros de excelência na área temática objeto 

da chamada do Prêmio, com duração prevista mínima de 1 mês e  máxima de 3 meses, em 
um dos países do MERCOSUL ou de seus associados. O vencedor de cada país realizará a 
sua visita técnica a outro país membro do MERCOSUL. Serão ofertadas passagens e ajuda 
de custo para hospedagem;  

-          Apoio à participação em um evento internacional na área temática definida na Chamada, 
através do pagamento de passagens, ajuda de custo para diárias e pagamento de taxas de 
inscrição;  

-          Os eventos internacionais serão selecionados pela Comissão Temática de Capacitação 
de Recursos Humanos e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, da RECYT, em comum 
acordo com os patrocinadores ou parceiros do evento e os vencedores de cada país 
participante da Chamado do Prêmio. Cada país fará a seleção do evento internacional;  

-          Será dada preferência a eventos realizados no âmbito dos países do MERCOSUL ou 
associados, quando possível.  

   
24. O Prêmio é individual. Somente será aceito um trabalho por candidato;  
   
25. Os participantes vencedores receberão passagens e estadia para participar da solenidade de 
entrega dos Prêmios;  
   
26. Os Prêmios  serão entregues em data e local a serem definidos pela RECyT;  
   
27. A Comissão local de Avaliação decidirá sobre a aceitação dos trabalhos, inclusive no caso em 
que apenas um trabalho seja inscrito.  
   
28. O trabalho vencedor poderá ser publicado sob o título “Prêmio MERCOSUL para Jovens 
Pesquisadores outorgado pela RECyT- MERCOSUL”, e será indicado o ano do  Prêmio.  
   
29. A apresentação do trabalho implicará na concordância e aceitação de todas as condições 
deste Regulamento por parte do candidato;  
   
30. Os trabalhos deverão ser elaborados de acordo com o regulamento.  
   
31.  Os trabalhos enviados pelo correio, deverão ser apresentados em três vias (um original e duas 
cópias), na forma de material impresso e por disquete  (digitado em Word 6.0 ou equivalente) e 
remetidos para o  seguinte endereço: Ministério da Ciência e Tecnologia, Esplanada dos Ministério, 
Bloco E, sala 389, 70067.900 - Brasília – DF. 

   
32. Informações adicionais sobre o Prêmio poderão ser obtidas através dos seguintes telefones fax 
e e.mails: (061) 317-7884, Fax: (061) 225-6039 - e-mails: bsantanna@mct.gov.br / 
emediato@mct.gov.br        
   



As pessoas interessadas em enviar trabalhos para o Prêmio MERCOSUL para Jovens 
Pesquisadores por meio eletrônico, poderão fazê-lo através do seguinte endereço: 
premiomercosul@mct.gov.br 
   
Informações nos demais países :  
   
Argentina:      Secretária para la Tecnologia, la Ciencia y la Innovacion Productiva  
                        Córdoba 831 – 4º  Piso – Oficina 414  
                        Tel: 4312 7513  
                        (1054) – Buenos Aires - Capital Federal - Argentina  
                        http://www.recyt.org.ar  
                        E-mail: premiomercosur@correo.secyt.gov.ar  
   
Uruguai:         CONICYT: División de Operaciones  
                        Ministério de Educação e Cultura      
                        Paraguay 1470 2 ° Piso. Uruguay  
                        http://www.conicyt.gub.uy  
                        E- Mail: gmorelli@sirio.conicyt.gub.uy   
   
Paraguai:       CONACYT  
                        Av Artigas, 3973 c/Stma Trindade  

Telfax (021) 28 0487  – Assunção – Paraguai  
                        E-Mail: sergiovh@conacyt.org.py  
                           

 
   

 
              Presidencia de la Nación  
Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva  

   
   

BUENOS AIRES, 01 DIC 2000  
   
                        VISTO el expediente Nº 0215/00 del registro de esta Secretaría por el cual se  
instituye el  PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES INVESTIGADORES, en el marco de la 
Comisión Temática de Capacitación de Recursos Humanos y Proyectos de Investigación y 
Desarrollo  de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECYT), y      
   
                   CONSIDERANDO:  

Que la creación de esta distinción brinda el reconocimiento a la labor científica y 
tecnológica realizada en el proceso de desarrollo e integración regional en el ámbito del 
MERCOSUR, considerando las propias características y capacidades de cada país.  

Que el PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES INVESTIGADORES tiene como 
objetivo reconocer a estos jóvenes, actuantes tanto en el  sector público como en el privado, 
aquellos trabajos que se hayan  destacado  por su calidad y excelencia en un área temática 
determinada, valorizando su contribución  al  desarrollo científico y tecnológico como fuente de 
riqueza intelectual y material .  

Que las Bases para esta convocatoria fueron establecidas en la XXII RECYT, 
realizada en Buenos Aires en el mes de  mayo de 2000.  

Que la convocatoria 2000 del PREMIO MERCOSUR se realiza  simultáneamente en 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, otorgándose  un premio por país, en el área "Medio 



Ambiente: Tecnologías Limpias", con plazo para la presentación de los trabajos hasta el 9 de 
marzo de 2001.  

Que el PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES INVESTIGADORES consistirá en el 
otorgamiento de un monto único equivalente a TRES MIL QUINIENTOS DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 3.500,00 ), el que será afectado  a los gastos que demanden los 
pasajes, estadía e inscripción de una visita técnica (pasantía) en  empresas o centros de 
excelencia en el área temática objeto de la Convocatoria del Premio, con una duración prevista 
mínima de UN (1) mes y máxima de TRES (3) meses, ubicados en uno de los países del 
MERCOSUR o de sus asociados, así como los que generen  la participación en un evento 
internacional a través del pago total o parcial de pasajes, estadía y gastos de inscripción y los que 
ocasione la confección de una placa, certificado o diploma para el vencedor.  

  Que la preselección del PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES 
INVESTIGADORES, en cada país, estará a cargo de una Comisión ad hoc integrada por 
especialistas, debiéndose proponer DOS (2) candidatos para su posterior consideración en el 
marco de una Comisión Mixta.  

Que la Comisión Mixta estará compuesta por DOS (2) especialistas de cada país 
participante y por los Coordinadores de la Comisión Temática de Capacitación de Recursos 
Humanos y Proyectos de Investigación y Desarrollo de la RECYT.  

Que en el ámbito nacional, la coordinación argentina de la RECYT ha correspondido a 
la SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACION PRODUCTIVA  de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION.  

Que en este sentido se estima procedente y ajustado a los objetivos propuestos que la 
SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACION PRODUCTIVA  asuma 
el compromiso de otorgar el importe equivalente a  DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL 
QUINIENTOS (U$S 3.500,00).  

Que el suscrito se encuentra habilitado para el dictado de la presente.  
   

Por ello,  
EL SECRETARIO PARA LA  TECNOLOGIA, LA CIENCIA,  

Y LA INNOVACION PRODUCTIVA  
RESUELVE:  

ARTICULO 1º.- Considerar las  Bases aprobadas por la XXII RECYT, realizada en Buenos Aires en 
mayo de 2000,  a los efectos del otorgamiento del PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES 
INVESTIGADORES.  
ARTICULO 2°.- La preselección del PREMIO MERCOSUR PARA JOVENES INVESTIGADORES - 
Argentina, estará a cargo de una Comisión ad hoc integrada por especialistas, debiendo proponer 
DOS (2) candidatos para su posterior consideración en el marco de la Comisión Mixta.  
ARTICULO 3º.- La Comisión Mixta estará compuesta por DOS (2) especialistas designados por 
cada uno de los países participantes y por los Coordinadores de la Comisión Temática de 
Capacitación de Recursos Humanos y Proyectos de Investigación y Desarrollo de la RECYT.  
ARTICULO 4º.- En oportunidad de la selección del ganador del PREMIO MERCOSUR PARA 
JOVENES INVESTIGADORES, se procederá a dictar el acto administrativo correspondiente a la 
asignación de una única suma equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL 
QUINIENTOS (U$S 3.500,00), destinada a cubrir los gastos de pasajes, estadía e inscripción que 
demande una visita técnica (pasantía) a empresas o centros de excelencia en el área temática,  
objeto de la Convocatoria del Premio, con una duración prevista mínima de UN (1) mes  y máxima 
de TRES (3) meses en uno de los países del MERCOSUR o de sus asociados, así como la 
participación en un evento internacional a través del pago total o parcial de pasajes, estadía y 
gastos de inscripción, y  los gastos que ocasione  la confección de una placa, certificado o diploma.  
ARTICULO 5º.- El monto que demande el cumplimiento de la presente, será imputado a la apertura 
programática del presupuesto vigente al momento del dictado del acto administrativo que asigne la 
suma  establecido en el articulo 4 º de la presente.   
ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, pase a la Dirección General de Administración 
Financiera de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a sus efectos. 
Cumplido, archívese.  
    



RESOLUCION Nº 250 

 


