
 
 
 

MERCOSUL/RECYT/COMISSÃO TEMÁTICA DE SOCIEDADE DA INFORMACÃO 
ATA N° 02/2004  

 
II Reunião da Comissão Temática de 
Sociedade da Informação da RECYT 

 
 

 
A Comissão Temática de Sociedade da Informação reuniu-se na cidade do Recife,  no 
Estado de Pernambuco, em 13 de outubro de 2004, com a presença de representantes da 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, conforme a lista de participantes do Anexo 1.  
 
Abertura 
 
A Reunião foi iniciada com a saudação de boas vindas por parte da Delegação do Brasil 
aos demais presentes e, em seguida, deu-se andamento aos trabalhos, aprovando-se o 
seguinte: 
 
1 – Proposta de Escola Virtual da Sociedade da Informação (EVSI), a partir do 
oferecimento de cursos de Pós-Graduação lato sensu para todas as áreas da 
Sociedade da Informação 
 
Após apresentação da Coordenadora da Comissão de Sociedade da Informação, Helena 
Vasconcelos, sobre o documento de orientação estratégica da União Européia para o 
MERCOSUL, que prevê recursos para projetos de cooperação na área de Educação a 
Distância para a Sociedade da Informação, seguida de apoio dos representantes da 
Argentina, Paraguai e Uruguai para o encaminhamento de um projeto final a partir da 
proposta da Delegação brasileira, decidiu-se: 
 

- A Coordenação Geral do projeto está a cargo do Brasil por meio do MCT; 
- Definir e indicar 1 Coordenador Nacional por País para a formulação, gestão, 

acompanhamento e avaliação do projeto, até a data de 21 de outubro de 2004;  
- Definir e indicar possíveis instituições nacionais responsáveis pela implementação 

e execução do projeto,  até a data de 21 de outubro de 2004; 
- Enviar ao Brasil, até 30 de outubro de 2004, contribuições  para a redação final do 

projeto, com vistas ao encaminhamento à reunião da Comissão de Cooperação 
Técnica (CCT) do  MERCOSUL, a realizar-se no período de 3 a 5 de novembro do 
ano corrente.  

- Será encaminhada a Rede CLARA para desenvolver aplicações conjuntas, uma 
vez definida uma proposta final. 

O Conselheiro Guilherme Patriota relatou sobre o III Fórum Ministerial da América Latina 
e Caribe e União Européia sobre Sociedade da Informação: Uma Aliança para a Coesão 



Social através da Inclusão Digital, que acontecerá no Rio de Janeiro, no período de 22 e 
23 de novembro de 2004, com a participação de representantes da sociedade civil e do 
setor privado. 

 
A Coordenadora Nacional da RECYT do Uruguai, Maria Juliana Abella, sugeriu inserir 
como elemento do projeto EVSI o desenvolvimento de uma plataforma aberta “Lattes” 
para o MERCOSUL, baseada na plataforma LATTES desenvolvida pelo CNPq, o qual foi 
apoiado pelos membros da comissão e deverá ser incorporado como uma linha de ação 
específica na redação do  projeto final, proposta conjunta com o Paraguai. 
 
2-  No âmbito do Observatório Nacional de Inclusão Digital 
  

- Recebimento das propostas das delegações do  Brasil, Argentina e Uruguai 
(Anexo 2). 

- A Delegação argentina foi designada para incorporar as observações sobre a 
metodologia, coleta de dados que serão fornecidos pelos países e elaborar 
documento comparativo do MERCOSUL. 

- Foi apresentado um relato da Coordenadora da Comissão do Brasil sobre a 
criação de um GT para construção do Observatório Nacional de Inclusão Digital, 
para subsidiar a formulação de políticas públicas de inclusão. Ademais, foi 
realizada apresentação dos indicadores disponíveis no Brasil. Finalmente, o Brasil 
sugeriu a incorporação de duas novas categorias de indicadores, visando o 
mapeamento da área de telecentros comunitários de inclusão digital e da definição 
de indicadores próprios sobre a temática.  

- Foi solicitado às Delegações que informem as fontes/instituições responsáveis 
pelo provimento das informações; e 

- Foi aprovada a divulgação dos indicadores no futuro Portal da RECyT. 
 
 

3- Apresentação da Rede Clara  
 
O presidente da Rede CLARA – Cooperação Latino-americana de Redes Avançadas, 
Nelson Simões, fez relato sobre os avanços alcançados pela Rede. Após a apresentação, 
a Comissão realizou consulta sobre o uso da rede para viabilização do Projeto de Escola 
Virtual. O presidente manifestou a conveniência de formalizar um acordo de cooperação 
entre a Rede CLARA e a RECyT. Após a entrega da proposta da EVSI ao presidente da 
Rede, definiu-se que a organização CLARA apresentará um documento (termo de 
referência) pontuando possíveis modalidades de cooperação, com a maior brevidade, 
tendo em vista à realização da reunião da CCT/MERCOSUL. 
 
4- Apresentação do Portal da RECyT (documento no Anexo 3) 
 
A Comissão apoiou a proposta de reformulação do Portal para apresentação na reunião 
plenária da RECyT. 
 
Serão encaminhadas ao IBICT informações dos países do MERCOSUL sobre as seções 
aprovadas no âmbito do novo Portal pelos seguintes representantes nacionais: Silvia 
Tejero del SECYT (Argentina); Andres Benitez del CONACYT (Paraguai); Graciela Morelli 
del DINACYT – gmorelli@dinacyt.gub.uy (Uruguai) 
 



As sugestões da comissão aportadas ao projeto serão desenvolvidas nos próximos três 
meses e paralelamente deverão ser feitas outras ações, tais como: 

- Apresentação das informações por parte de cada país; 
- Gestão multilateral; 
- Projeto de divulgação; 
- Criação de uma rotina efetiva para a colaboração contínua dos países; 
- Inter-relação entre as notícias; 
- Aperfeiçoamento das ferramentas do Fórum para discussão (exemplo: 

disponibilização de documentos e ponto de encontro entre diversos agentes); 
- Criação de seção de busca de profissionais especializados na área da Sociedade 

da Informação. 
 
 

 
5. ANEXOS 
 
 

Os anexos que integram a presente Ata são os seguintes: 
 

Anexo 1:  Lista de Participantes e Agenda 
Anexo 2:  Propostas das delegações do  Brasil, Argentina e Uruguai 

            Anexo 3: Proposta de reformulação do Portal para apresentação na reunião 
plenária da RECyT. 

            Anexo 4:  Proposta para Cooperação MERCOSUL/UE no âmbito do Projeto 
RECyT da  

Anexo 5:        Indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Brasil e de  outros Indicadores de TIC’s utilizados pelo 
Governo Brasileiro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Pela Delegação do Brasil     Pela Delegação da Argentina 
Helena Cristina Simões Vasconcelos   Rubén Ilbañez 
 
 
 
 
 
____________________________    _____________________________ 
Pela Delegação do Paraguai    Pela Delegação do Uruguai 
Felix Kemper      Maria Juliana Abella 
 



Agenda  
Comissão Sociedade da Informação 

 XXXII Reunião da RECYT 
 
 
 

Local: Recife, Pernambuco, Brasil 
Data: 13 de outubro de 2004 
 
 
 
Abertura 
 
• Escola Virtual da Sociedade da Informação 
 
• Observatório da Sociedade da Informação 
 
• Rede Clara de Interconexão de Redes Acadêmicas entre Europa e 

América Latina 
 
• Portal da RECyT 

 
• Data da próxima reunião 
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