
  

 

MERCOSUL/RECyT/ATA 02/10 
 

ATA DA COMISSÃO SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
Buenos Aires, Argentina 17 de novembro de 2010 

Reuniu-se na Embaixada do Brasil na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de 
novembro de 2010, a Comissão Sociedade da Informação da Reunião Especializada em 
Ciência e Tecnologia do MERCOSUL (RECyT), com a presença das delegações da 
Argentina, Brasil e Uruguai, conforme lista de participantes (ANEXO I). 

1.  Abertura 

O Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência e 
Tecnologia do Brasil, Dr. Ronaldo Mota, e o Embaixador do Brasil na Argentina Ênio 
Cordeiro abriram a reunião, deram as boas vindas e agradeceram a presença das 
delegações. 
 
Em seguida o delegado do Brasil na Comissão apresentou a proposta de agenda. A 
Agenda encontra-se no ANEXO II. 
 

2.  Mercosul Digital: Situação do Projeto e Próximas Ações 

A Sra. Marta Pessoa da RNP-Brasil, e Diretora do MERCOSUL Digital, apresentou o 
estágio atual do programa e as ações futuras. No ANEXO III segue a apresentação. 
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 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. Mediante a consulta da delegação argentina, a Sra Marta Pessoa informa que 
foram atendidas as recomendações previstas na ata da última reunião da Comissão 
Sociedade da informação.  

A delegação argentina sugere que o representante da RECyT no Comitê de direção do 
Projeto MERCOSUL Digital acompanhe a presidência rotativa pro-tempore da RECyT. A 
delegação uruguaia sugere a indicação de um suplente deste representante e que seja 
do mesmo país. Os delegados presentes aceitam por consenso tais sugestões. 

 

3.  Portal da RECyT 

O Dr. Sergio Yovine, representante da Argentina, proferiu uma breve apresentação sobre 
o estágio atual do portal, e solicitou que os países indicassem os representantes que 
devam constar na página web da RECyT (http://www.recyt.mincyt.gov.ar/) em correio 
eletrônico a Florencia Paoloni (mfpaoloni@mincyt.gov.ar). A comissão reitera a 
importância da existência de uma newsletter para a RECYT e que uma proposta para a 
viabilização desta possa ser discutida na próxima reunião. 

 



  

 

4.  Televisão Digital Interativa (apresentação coordenação argentina) 

O Dr. Sergio Yovine, representante da delegação argentina, fez uma apresentação sobre 
as ações relacionadas a Televisão Digital: (a) o workshop de televisão digital interativa; e 
(b) a escola de formação de formadores em televisão digital interativa. Nos ANEXOS IV e 
V seguem a apresentação e um relato sobre as ações. 

  

5. Outros Assuntos 

A delegação brasileira sugeriu que fossem estudadas possíveis formas de fomento a 
interação entre empresas, particularmente as pequenas e medias empresas, de países 
membros do MERCOSUL e países associados, da área de TIC. Os delegados da 
Argentina e do Uruguai manifestam o acordo com tal proposta e sugeriram que 
universidades e centros de pesquisas participem de tais interações. Os presentes 
acordam que para a próxima reunião, os países aportem informações que suportem a 
elaboração de uma proposta de ação para esta interação. 

 

6.  Encerramento 

A próxima reunião da Comissão será realizada em Assunção no Paraguai no mês de 
junho de 2011 previamente à XLV RECyT. 
 
  
 

Pela Argentina 
 
 

Sergio Yovine 
 
 

Pelo Brasil 
 
 

José Henrique de L.C. Dieguez Barreiro 
 
 
 

 Pelo Uruguai 
 
 

Gerardo Agresta 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 


