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MERCOSUL/RECyT/COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/ATA 02/10 
Buenos Aires, Argentina, 17 de novembro de 2010 

 
 

Reuniu-se na Embaixada do Brasil na cidade de Buenos Aires, no dia 17 de 
novembro de 2010 a Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico da Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia (RECyT), com 
a presença das delegações de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela, conforme lista de participantes (ANEXO I) 
 

1. Abertura 
O Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Dr. Ronaldo Mota e o Embaixador do Brasil na Argentina 
Enio Cordeiro, abriram a reunião, dando boas vindas e agradeceram a 
presença das delegações presentes. 
 
Em seguida a delegada do Brasil na Comissão apresentou a proposta de 
agenda e deu início à reunião. A Agenda encontra-se no ANEXO II. 

 
2. Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnología 
• Chamada 2010 

 
A edição 2010 aborda o tema Nanotecnologia e é uma atividade conjunta da 
RECyT, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da 
Argentina (MINCyT), da Fundação Argentina de Nanotecnologia – FAN, da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
UNESCO, do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT/Brasil, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, do Movimento 
Brasil Competitivo – MBC e das instituições que compõem a RECyT nos países 
membros e associados. 
 
A Coordenadora do Brasil ressaltou os bons entendimentos na realização 
conjunta entre instituições do Brasil e da Argentina durante a Chamada 2010, o 
que também permitiu a divisão dos custos. A experiência da UNESCO Brasil foi 
mencionada na organização do Prêmio como um dos facilitadores do processo. 
A divulgação foi feita por meio eletrônico, incluindo redes sociais, e foram 
recebidos 66 trabalhos. O número reduzido de trabalhos apresentados no tema 
Nanotecnologia revelou que o tema ainda deve ser estimulado na região. 
  
A comissão julgadora se reuniu na semana de 21 a 23 de setembro de 2010 
em Brasília e contou com a participação de especialistas de alto nível do Brasil 
e da Argentina. 
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A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 18 de novembro na Argentina, após 
o término da XLIV RECyT e contará com a participação dos vencedores das 
quatro categorias, autoridades, membros da RECyT e parceiros. 
 

• Chamada 2011 
A Coordenação brasileira sugere que para a próxima chamada deve ser levado 
em conta um tema que seja mais abrangente do que o definido para a 
chamada 2010 e que permita a participação de um maior número de 
pesquisadores de todos os países e assim alcançar os objetivos definidos pelo 
regulamento do Prêmio Mercosul de C&T. Ponderou que o Prêmio dá 
visibilidade à RECyT e envolve intenso trabalho e custos.  
 
Neste sentido, a Coordenação brasileira sugere o tema “Tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável” e informa que, por intermédio da UNESCO, foi 
definido patrocínio para o Prêmio para os próximos quatro anos. 
 
A Comissão sugere que o lançamento da próxima Chamada ocorra em março 
de 2011 e a entrega dos prêmios em novembro de 2011 no Uruguai. 
 
O coordenador do Paraguai sugere que a entrega do Prêmio Mercosul de C&T 
2012, durante a presidência pró-tempore do Brasil, ocorra durante a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e que os vencedores realizem uma visita 
guiada aos stands da mostra que se realiza em Brasília. 
 
O relatório do Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia 2010 encontra-se 
no ANEXO III.  

 
3. Popularização de Ciência e Tecnologia no MERCOSUL 

 
♦ CINECIEN 2010 
 
A representante do CINECIEN Argentina relatou as atividades da edição 2010, 
que será realizada em Buenos Aires, na Argentina, ainda sem data definida. 
Foram feitas duas convocatórias para apresentação de trabalhos. Será 
importante que se reforce a divulgação para que os diversos países possam 
participar. Recomenda-se que haja uma articulação com a Rede de 
Popularização da C&T da América Latina e Caribe (RedPop) para melhorar a 
divulgação e também que o site www.cinecien.gov.ar seja traduzido para o 
português. A data para entrega dos trabalhos finalizará em 28 de janeiro de 
2011. A próxima edição do CINECIEN será tratada na próxima reunião da 
RECYT. 
 
♦ Mostra de Ciência e Tecnologia e Intercâmbios entre Feiras 
 
A Mostra de Ciência do Mercosul será realizada durante a Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia (Febrace) em São Paulo, março de 2011. Recomenda-
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se que o calendário das feiras seja previamente divulgado para que os países 
possam se organizar para participar.   

 
♦ Semanas nacionais de ciência e tecnologia 

 
Brasil:  

2010: Tema: “Ciência para o Desenvolvimento Sustentável”, e ocorreu entre 18 
e 24 de outubro. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia completou sete 
anos, e se tornou o maior evento de popularização da ciência do país. Em 2010 
13.017 atividades foram cadastradas em 387 cidades brasileiras e em 
721 instituições ligadas a ciência e tecnologia nestas cidades. 

2011: a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será realizada nos dias 17 a 
23 de outubro. O tema ainda será definido. 

Uruguai: 

2010: ocorreu entre 23 e 30 de maio, com a participação de 165 
conferencistas, 350 palestras. Visitaram mais de 20 mil pessoas de todo o país, 
155 jornadas de portas abertas e foi organizado o primeiro fotográfico no 
âmbito da Semana. 

Argentina: 

2010: as atividades se desenvolveram no âmbito do Bicentenário e se 
estenderam de 07 a 30 de junho. 

2011: as atividades serão programadas em data a ser determinada entre os 
meses de junho e agosto. 

A Coordenação brasileira sugere que as atividades, bem como outros eventos 
de divulgação científica em cada país e as Semanas Nacionais de Ciência e 
Tecnologia sejam integradas.  

 
♦ Dia mundial da ciência 

 
É realizado cada ano no Brasil em parceria com a UNESCO. São realizadas 
atividades como Audiência Pública no Congresso Nacional. Em 2010 foi 
comemorado no dia 10 de novembro.  
 
A Coordenação brasileira sugere verificar com a UNESCO a possibilidade de 
que nos próximos anos seja organizada nesta data uma atividade conjunta 
MERCOSUL, por meio de videoconferência entre os parlamentos.  
 
O representante da Venezuela sugere que o dia mundial da ciência tenha uma 
mensagem comum do MERCOSUL, de forma a levar a importância da ciência 
para uma grande parte da população. Como proposta, será levado a UNESCO 
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a sugestão do tema “Emergência da Sociedade do Conhecimento” e a proposta 
de uma divulgação mais ampla. 
 
Ainda sobre o tema, os Coordenadores do Uruguai e da Argentina solicitam 
consultar a UNESCO sobre o resultado do concurso de desenho 2010 
realizado no âmbito do dia mundial da ciência. A Argentina informa que em 
2011 realizará a segunda edição do concurso e consulta se a UNESCO 
realizará a publicação dos trabalhos. 
 
O coordenador da Argentina informou que estão sendo organizados encontros 
de clubes de ciência, coordenados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação Produtiva da Argentina (MINCyT). 
  
♦ Ano internacional da biodiversidade 
 
Foram realizadas uma séria de atividades no Brasil durante a Semana Nacional 
de C&T em 2010 sobre o tema, como exposições, produção de materiais para 
revistas de divulgação científica (como ComCiência Ambiental, Ciência Hoje 
das Crianças etc) e concursos para crianças e jovens. Um conjunto de filmes 
de divulgação científica sobre biodiversidade foi distribuído em todo o país. 
Estes materiais podem ser intercambiados com os outros países. 
 
O Coordenador da Argentina informa sobre o desenvolvimento o projeto 
Bioesfera, em escolas de Delta do Tigre. Alunos e docente trabalham em 
oficinas sobre um ecossistema natural em um ambiente fechado para este fim. 
 
A Coordenadora do Uruguai informa que a Semana da Ciência e Tecnologia de 
2010 abordou o tema da Biodiversidade. 
 
♦ Ano internacional da química 
 
No Brasil muitas atividades estão sendo programadas para 2011. A 
Coordenação brasileira propõe a troca de experiências, materiais de educação 
científica e divulgação da ciência que estão sendo produzidos. Para as 
organizações das atividades, no Brasil foi criada a Comissão do Ano 
Internacional da Química cujo site é: http://quimica2011.org.br. 
 
O Coordenador da Argentina informou que o Ministério de Ciência, Tecnologia 
e Inovação Produtiva (MINCyT) está programando diversas atividades que se 
associarão ao ano internacional da química. A Associação Química Argentina 
está colaborando na produção de um calendário promocional onde se relaciona 
a contribuição da química ao bem estar humano. O Coordenador da Argentina 
sugeriu verificar a possibilidade realizar uma Jornada sobre Química no 
Mercosul em Foz do Iguaçu, Brasil e identificar meios para sua organização.  
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A Coordenadora do Uruguai informa que a VI Semana da Ciência e Tecnologia 
em 2011 abordará os temas Química e Florestas. 

 
♦ Catálogo de centros e museus de C&T 
 
A Coordenação brasileira sugere que a RECyT divulgue e estimule a 
participação de pessoas e instituições dos diversos países na XII Reunião 
Bienal da Rede de Popularização da C&T da América Latina e Caribe 
(RedPop) que ocorrerá em Campinas de 29 de maio a 2 de junho de 2011.  

Nesta Reunião da RedPop será discutida a produção do Guia de Centros e 
Museus de C&T da América latina e Caribe. Se for de acordo de todos, o 
trabalho poderá ser feito via RedPop. O Brasil se dispõe a apoiar a produção e 
impressão do Guia. 

Os países aguardam maior detalhamento da proposta para se posicionar a 
respeito.  

 
♦ I Mostra Mercosul de Jovens Empreendedores 
 
O Coordenador da Argentina informou que foi realizada de 3 a 6 de novembro 
de 2010 em Puerto Madryn, Argentina. É direcionada para estudantes do nível 
médio. Participaram Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. 
Foram apresentados 80 projetos. Foi sugerido que a 2ª mostra, que ocorrerá 
em 2011, seja realizada na Bolívia. As informações sobre a mostra encontram-
se no ANEXO IV. 
  
 
4. Data da próxima reunião 

 
A próxima reunião da Comissão será realizada em Assunção no Paraguai no 
dia 09 de junho de 2011. 
 
 
 Pela Argentina     Pelo Brasil 
        Alberto Capparelli       Eliana C. Emediato de Azambuja 
 
 
 
        Pelo Paraguai      Pelo Uruguai 
     José Schvartzman             Graciela Morelli 
 
 
 
          Pela Venezuela 
José Luís Berroterán Nuñez 
 


