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MERCOSUL/REUNIÃO ESPECIALIZADA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RECyT   ATA No. 02/10 

 
 
 

XLIV Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do MERCOSUL 
 
 
 
Realizou-se na Embaixada do Brasil na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 18 de 
novembro de 2010, a XLIV RECyT – Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia do 
MERCOSUL, com a presença das delegações do Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.   
 
A abertura da reunião foi realizada pelo Coordenador Nacional da RECyT do Brasil, 
Secretário Ronaldo Mota, que deu as boas vindas aos representantes da RECyT e aos 
demais participantes do encontro.  
  
Em seguida foi aprovada a Agenda. 
 
A relação dos participantes encontra-se no Anexo 1. 
 
A Agenda da XLIV RECyT consta do Anexo 2. 

  
 

1. Relato das Comissões Temáticas 
 
1.1. Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 
A Sra. Eliana C. Emediato de Azambuja, do Brasil, fez o relato da reunião da 

Comissão, realizada no dia 17.11.10.    
 
Com relação ao Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia, foi aprovado o tema 

“Tecnologias para o desenvolvimento sustentável” para a Chamada de 2011. 
 
Os coordenadores aprovaram os demais itens da Ata da Comissão, que se encontra 

no Anexo 3.  
 

1.2. Comissão Sociedade da Informação 
 

O Sr. José Henrique Barreiro, do Brasil, fez o relato da reunião da Comissão, realizada 
no dia 17.11.10.  

 
Fica aprovada a sugestão da delegação argentina de que o representante da RECyT 
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no Comitê de direção do Projeto MERCOSUL Digital acompanhe a presidência rotativa 
pro-tempore da RECyT que poderá indicar o suplente. Na próxima reunião, a ser 
realizada em Brasília, nos próximos dias 22 e 23 de novembro, o Brasil enviará 
representante. 

 
A delegação argentina informa que o projeto televisão digital deverá ter continuidade.  
 
Os coordenadores aprovaram os todos os itens da Ata da Comissão, que se encontra 

no Anexo 4.  
 
 

2. Projeto MERCOSUL Digital 
 
A Dra. Marta Pessoa, diretora do Projeto MERCOSUL Digital apresentou as atividades 

executadas durante o ano de 2010. Informou que nos próximos dias 22 e 23 de novembro 
o Comitê de direção do projeto se reunirá para tratar da aprovação do orçamento do 
programa 2 (PP2) e dos termos de referência para a licitação internacional. Informou 
ainda que a direção do projeto encaminhou adendo, já aprovado pelo Comitê de 
Cooperação Técnica (CCT), para a prorrogação de 27 meses para a fase de execução. 
Com isso a data de final de projeto inicialmente prevista para março de 2012, passa a ser 
março de 2014. A diretora pede apoio no sentido garantir a contrapartida necessária para 
o período de prorrogação do projeto. 

 
O Coordenador do Brasil destacou a importância do projeto, dada a relevância atual 

do comércio eletrônico e educação virtual. 
 
O Coordenador da Venezuela manifestou interesse em se integrar ao projeto. 

Recomendou-se que sejam realizados contatos posteriores com a direção do projeto para 
definir formas de colaboração e organizar a visita de um representante do projeto à 
Venezuela. 

 
As informações sobre o projeto encontram-se no Anexo 3 da Ata da Comissão 

Sociedade da Informação. 
 
 

3. Projeto BIOTECH – MERCOSUL/UE – Formalização da Comissão Plataforma 
BiotecSul 

 
O Dr. Esteban Corley, diretor do projeto Biotech informou que a fase operacional do 

projeto termina em 7 de março de 2011. Ressalta a importância de utilizar o projeto 
realizado em cooperação com a União Européia como uma semente para organizar uma 
estrutura de financiamento na área de biotecnologia, de forma a definir prioridades em 
projetos de interesse regional. 

 
A RECyT aprovou a criação da “Comissão Plataforma Biotecsul” conforme solicitação 

apresentada pela delegação argentina na XLII Reunião RECyT de 6 de junho de 2010. A 
mesma incorporará a atual estrutura da Comissão de Apoio para o Desenvolvimento de 
Biotecnologias do MERCOSUL (CADB), a qual deixará de existir a partir do dia 07 de 
março de 2011, quando for concluído o Projeto Biotech ALA/2002/017-350. 
 

A Comissão será integrada por três representantes por país dos setores indústria, 
governo e academia. Para a designação deverá ser estabelecido um mecanismo de 
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consulta com os setores correspondentes em cada um dos países. Em cada país, o 
representante do Governo será o coordenador desta Comissão. As reuniões da Comissão 
poderão contar com a participação de representantes dos setores privados dos países 
Estados Partes, de acordo com o estabelecido na Decisão CMC Nº 04/91. 
 

Suas funções serão de planejamento e definição das atividades operacionais da 
Plataforma Biotecsul e a elaboração de documentos de trabalho. Atuará como um foro 
promotor de ações e como agente facilitador do processo de integração, favorecendo o 
desenvolvimento e o melhor aproveitamento das capacidades de pesquisa e 
desenvolvimento e inovação existentes, de forma a fortalecer a competitividade dos 
setores produtivos da região.  

 
A presidência pro-tempore do Brasil consultará ao Ministério das Relações Exteriores 

para os procedimentos relativos à formalização da Comissão. 
 
As reuniões da RECyT terão informes periódicos sobre o andamento da Comissão e 

da Plataforma Biotecsul. 
 
 

4. Projeto de Biomedicinas MERCOSUL – FOCEM 
 

O Coordenador da Argentina informa que o projeto foi apresentado à UTNF da 
Argentina e o mesmo foi aprovado. 

 
O projeto encontra-se em processo de aprovação no Paraguai e Uruguai. 
 
O Coordenador brasileiro informa que o projeto foi apresentado à Unidade Técnica 

Nacional do FOCEM (UTNF) do Brasil, que deu parecer favorável e recomendou que o 
projeto seja submetido à Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL 
(CRPM) para financiamento pelo Focem. 

 
Com a aprovação de todos os países, o país que estiver na presidência pro-tempore 

dará encaminhamento ao projeto. 
 

As informações do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai sobre o projeto encontram-se 
no Anexo 5. 

 
A delegação argentina, ressalta a importância de obter o financiamento do FOCEM 

para este projeto e da relevância que a ciência e tecnologia está adquirindo no contexto 
do MERCOSUL e países associados. 
  
 
5. Programa de trabalho 2011 
 

O programa de trabalho 2011 encontra-se no Anexo 6. 
 
 

6. Outros Assuntos 
 

O Coordenador do Paraguai, que se encontra na reunião de ministros de C&T do 
UNASUL, enviou sugestões e recomendações que estão contidas nos documentos 
anexos a esta ata. 
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7. Próxima reunião 
 
A XLV RECYT será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2011 em Assunção no 

Paraguai. 
 
 
ANEXOS 
 
Integram a presente Ata os seguintes Anexos: 

 
 

Anexo 1: Lista de Participantes  

Anexo 2: Agenda 

Anexo 3 Ata da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Anexo 4: Ata da Comissão da Sociedade da Informação 

Anexo 5: Projeto de Biomedicinas MERCOSUL – FOCEM 

Anexo 6: Programa de Trabalho 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Pela Delegação do Brasil 

Ronaldo Mota 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Pela Delegação da Argentina 

Alberto Luis Capparelli 
 

 
 
 
 
 
_______________________________ 

Pela Delegação do Uruguai 
                Graciela Morelli 

 
 
 
 
 
  
_______________________________ 

Pela Delegação da Venezuela 
José Luis Berroterán Nuñez 

 
 
 
 
 
 
 

 


