MERCOSUL/RECYT/COMISSÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO/ATA Nº 2/04
II Reunião da Comissão Temática de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da RECYT

Reuniu-se, na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil, no dia 13 de outubro de
2004, a Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Reunião
Especializada em Ciência e Tecnologia do MERCOSUL -RECYT, com a presença das
delegações do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
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 Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
da RECYT que deu as boas vindas aos participantes.
Após a análise e aprovação da agenda, iniciaram-se os trabalhos da Comissão.
2. Prêmio MERCOSUL para Ciência e Tecnologia
A Coordenadora do Brasil passou a palavra para o Dr. Ary Mergulhão, da
UNESCO, que apresentou relatório sobre a divulgação do Prêmio MERCOSUL. O
lançamento e a divulgação do Prêmio foram feitas por meio eletrônico de forma bastante
extensa. Informou que na categoria Jovem Pesquisador, há 7 inscritos, sendo que um
deles não tem os pré-requisitos estabelecidos no edital. Destes, 5 são brasileiros e um
peruano, sendo que este é residente no Brasil. Na categoria Integração, existe apenas
uma equipe argentina inscrita.
O representante da Argentina informou que houve grande divulgação interna do
Prêmio e ressaltou que talvez o limite de idade, de 35 anos, poderia ser ampliado, o que
ficou para ser decidido por ocasião da próxima chamada para o Prêmio.
Apesar do grande esforço de divulgação realizado, foi recomendado que haja uma
intensificação da divulgação interna do Prêmio nos respectivos países, ressaltando-se os
seguintes
endereços
eletrônicos
para
a
entrega
dos
trabalhos:
jovempesquisador@unesco.org.br e integraçao@unesco.org.br. Para tanto, foi
sugerido que o prazo de entrega de trabalhos seja prorrogado até o dia 19/11/2004.
Tendo em vista a prorrogação dos prazos, recomendou-se que a análise dos
trabalhos seja feita no Brasil, conforme acordado anteriormente, e que a entrega do
Prêmio seja realizada em abril de 2005, paralelamente à XXXIII RECyT. Houve consenso
sobre a realização da cerimônia de entrega do Prêmio na Empresa Itaipu Binacional, na
Cidade do Leste, no Paraguai.

3. Programa Mercosul de Incubadoras de Empresas
O documento Programa MERCOSUL de Incubadoras de Empresas (PMI) foi
análisado pela Comissão e será submetido à aprovação da RECYT. O mesmo encontrase no Anexo III.
Após a aprovação na RECYT, sugere-se que o documento seja elevado ao GMC
para que seja considerado formalmente um Programa MERCOSUL.
Com vistas a viabilizar as atividades previstas, o Comitê Gestor do Programa
elaborará projetos de apoio para ser apresentado a organismos internacionais de
fomento.
A Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da RECYT
acompanhará os trabalhos do Comitê Gestor do PMI.
4. Acompanhamento de Programas e Projetos
4.1 AMSUD Pasteur
Tendo em vista que o Projeto está em execução de acordo com os objetivos
inicialmente previstos e que a RECyT não está tendo participação na condução,
acompanhamento e avaliação de suas ações, a Comissão recomendou, por indicação da
Coordenação brasileira, que o mesmo seja retirado da pauta de discussões. A nota
técnica sobre o tema encontra-se no Anexo IV.
A Coordenação do Uruguai apresentou, para conhecimento da RECyT, os
seguintes documentos, constantes do Anexo V, “II Jornadas de Bioempresarios en
Sudamérica – 1er Foro Uruguayo de Emprendedores em Biotecnologia” e “Programa de
Cooperación Científica entre Instituciones Acadêmicas de Países de América Del Sur y el
Instituto Pasteur”.
4.2. Rede Fito Mercosul
A coordenadora do Brasil apresentou os antecedentes do Projeto e solicitou a
retirada de pauta do Projeto da Rede Fito Mercosul, tendo em vista a falta de
acompanhamento do Projeto no âmbito da RECyT. O Coordenador do Uruguai ressaltou
que recebeu correspondência da FIDA, conforme Anexo VI, informando sobre a
aprovação de um projeto de um milhão de dólares para o MERCOSUL. Tendo em vista
que a RECyT não tem o conhecimento formal das atividades relacionadas ao projeto que
foi aprovado, sugeriu-se que seja organizada reunião com representantes da FIDA, da
coordenação do projeto e da RECyT para análise do projeto e da forma de participação
da RECYT no mesmo. Deverá ser verificado se o atual projeto está em consonância com
os objetivos científicos e tecnológicos apresentados anteriormente.
5. Identificação de Atividades Conjuntas em Desenvolvimento nos Países do
MERCOSUL
Com vistas a atender a demanda prevista no Programa de Trabalho da RECYT, foi
debatida as prioridades para iníciar a elaboração do Mapa de Atividades Conjuntas.
Foi sugerido que deverá ser articulado com a Comissão da Sociedade da
Informação a elaboração de um sistema de informação para viabilizar esta atividade,
utilizando o Site da RECYT para apresentar duas modalidades de informação:

•

•

A primeira deverá apresentar lista de programas e projetos existentes em
cada país, por área temática, que sejam de interesse de outros países que
se caracterizem em uma oferta de oportunidades de parceria. A RECYT
atuaria como promotora de cooperação entre os países. Para tanto, seria
necessário colocar, no site da RECyT, uma ferramenta e “parâmetros” que
pudessem buscar tais oportunidades.
Apresentar informações sobre áreas temáticas de atuação das instituições
de pesquisa de cada um dos países, com vistas a facilitar a integração
entre pesquisadores e projetos.

Na XXXII RECYT deverão ser definidos os responsáveis pela elaboração da
proposta de projeto deste sistema, com definição dos objetivos que se pretente alcançar,
ferramentas e mecanismos de implantação. O representante do CNPq, do Brasil,
recomendou que o sistema de informação adote a forma descentralizada de busca
adotada pela Rede ScienTI.
6. Elaboração de Diretório de Pesquisa e Identificação de Grupos de Pesquisa
A Coordenadora da Comissão ressaltou a necessidade de informações científicas
e tecnológicas organizadas sobre o MERCOSUL. Passou a palavra para o Dr. Geraldo
Sorte, do CNPq, que relatou a experiência da Plataforma Lattes sobre o assunto. A
plataforma Lattes é um conjunto de bases de dados cujo objetivo seria a troca de
informações, experiências e tecnologias para a implementação dos sistemas nacionais de
informações em C&T.
A inserção, no site da RECyT, de links para a Plataforma Lattes, para a Rede
ScienTI e para Redes locais, como a Rede Nacional de Inovação, Ciência e Tecnologia
do Paraguai, poderia servir como Diretório de Pesquisa e Identificação de Grupos de
Pesquisa, no âmbito do MERCOSUL.
A Coordenação do Paraguai sugeriu a criação de Grupo de Trabalho para a
elaboração de projeto, com vistas a atingir os seguintes objetivos:
• Desenvolver sofware livre por meio dos grupos nacionais de pesquisa
• Normalizar e harmonizar a tabela de taxonomia de áreas do conhecimento
• Articular o desenvolvimento do projeto com a Comissão da Sociedade da
Informação.
7. Eventos Previstos no âmbito da RECyT
7.1 Seminário Panorama Energético da Região
Segundo informações da coordenação nacional da Argentina, o evento não será
realizado este ano.
7.2. Encontro de Prospecção Tecnológica
Segundo informações da coordenação nacional do Uruguai, o evento não será
realizado este ano.

8. Próxima Reunião
A próxima reunião da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, será realizada na Cidade do Leste, Paraguai, em abril de 2005.

9. ANEXOS

Os anexos que integram a presente Ata são os seguintes:
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:

Anexo 6:

Lista de Participantes
Agenda
Programa MERCOSUL de Incubadoras
Nota Projeto de Cooperação entre Instituições Acadêmicas do
MERCOSUL e o Instituto Pasteur da França
II Jornada de Bioempresários en Sudamérica; Programa de
Cooperación Científica entre Instituições Académicas de Países de
América del Sur y el Instituto Pasteur
Coorrespondência FIDA

___________________________
Pela Delegação do Brasil
Eliana C. Emediato de Azambuja

____________________________
Pela Delegação da Argentina
Alberto Capparelli

___________________________
Pela Delegação do Paraguai
Sergio Duarte Masi

_____________________________
Pela Delegação do Uruguai
Gabriel Ubilla

