
ATA DA REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
CAPACITAÇÃO DO ENCONTRO DA REDE MERCOCIDADES NO RIO DE

JANEIRO EM 1998
Data: 11 de agosto de 1998
Horário: 9h às 19h
Local: Hotel Méridien Copacabana

Participantes:

Ayrton A. de Oliveira Cardoso Filho
Representante da Prefeitura de Santo André
Álvaro Albuquerque Junior
Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Armando Clemente
Diretor-Executivo da Rede de Tecnologia
Celso de Freitas Frazão
Assessor da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia
Cesar Acosta Rech
Representante da Prefeitura de Porto Alegre
Evandro Peçanha
Assessor da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia
João Maurício A. Goulart
Representante de Minas Gerais - CEFET
Manoel Gaglovsky
Representante da Prefeitura de Buenos Aires
Mauro Miagutti
Representante da Prefeitura de São Bernardo do Campo
Paula Gonzaga
Gerente da Rede de Tecnologia
Raul Dentesano
Representante da Prefeitura de Córdoba

Pauta:

¨ Julgamento do Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 1998;

¨ Apresentação do Coordenador das Atividades e Programas Externos da
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico do Ministério da Ciência e
Tecnologia do Brasil, Dr. José Macedo da Silva, sobre as ações da RECYT -
Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia dos países do Mercosul;

¨ Apresentação da Home Page da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação
da Rede Mercocidades e das demais propostas de projetos contidos no Plano
Diretor;

¨ Reunião das Unidades Temáticas de Ciência, Tecnologia e Capacitação e de
Desenvolvimento Econômico Local para identificação de projetos conjuntos.



Abertura:

O Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,
Sr. Álvaro Albuquerque Júnior, fez a abertura solene da Reunião da Unidade
Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação, dando boas-vindas a todos os
presentes.

Seguindo o cronograma da pauta da Reunião da UT de Ciência, Tecnologia e
Capacitação, o Diretor-Executivo da Rede de Tecnologia, Prof. Armando
Clemente, apresentou os critérios de avaliação do Regulamento ao Prêmio
Mercocidades de Ciência e Tecnologia 1998 para o Julgamento.

Por uma questão de ordem, foram levantados três problemas:

1. A cidade de Buenos Aires inscreveu, por motivo de mudança de gestão na
Prefeitura, dois projetos, fugindo dos critérios estabelecidos no Edital de
Regulamento do Prêmio. O representante de Buenos Aires, então, retirou de
julgamento o Projeto Sistema Modular para la Realización de Proyectos
Tecnológicos (TENCKI), primeiro projeto enviado. Foi ratificada, então, a
inscrição do Projeto Sistema de Información Urbana - Ciudade de Buenos Aires
(Buenos Aires).

2. O representante de Córdoba apresentou o projeto da Cidade de Córdoba,
naquele momento, justificando que houve atraso nos Correios. A Comissão
Julgadora aceitou a sua inscrição.

3. A cidade de Concepción enviou somente o Curriculum Vitae do pesquisador,
não seguindo as normas do Edital, sendo previamente eliminada pela
Comissão Julgadora.

Material Distribuído:

1. Resumo dos 15 Projetos inscritos (apenas como referência);
2. Ficha para pontuação dos projetos, com os critérios de avaliação do Edital;

Julgamento:

Dois grupos foram formados para a análise dos projetos. Ficou decidido que
cada grupo procedesse a escolha de dois projetos para, em um segundo
momento, fosse feita uma análise final do Julgamento. Os quatro classificados
foram:

¨ “Sistema Hídrico de Simulação para Propagação de Poluentes, desenvolvido
para atender o Plano Diretor de esgotos de Porto Alegre” ;

¨ “Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro”;

¨ “ReciproCidade Agradável - Coleta Seletiva e Reciclagem de Santo André”;



¨ “Arbolado Público de la Ciudad de Mendoza, una propuesta para su
recuperacion”;

Na análise final, a Comissão Julgadora decidiu, por unanimidade, conceder o
Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 1998 ao Projeto “Sistema
Hídrico de Simulação para Propagação de Poluentes, desenvolvido para
atender o Plano Diretor de esgotos de Porto Alegre”.

A Comissão de Julgamento também concedeu três Menções Honrosas: aos
projetos do Rio de Janeiro, de Santo André e de Mendonza.

Propostas para o Prêmio Mercocidades 1999:

Com relação aos critérios de avaliação:

O representante de Porto Alegre propôs a inserção do Grau de Inovação
Tecnológica nos critérios de avaliação. A análise dos projetos se baseia hoje
nos seguintes itens: projeto efetivamente aplicado; impacto social, impacto
urbano, replicabilidade, parceiros envolvidos e impacto econômico.

Todos os participantes aprovaram a idéia. A coordenação Executiva da UT de
Ciência, Tecnologia e Capacitação deverá conceituar este item para inseri-lo
no próximo Edital do concurso.

O representante de São Bernardo do Campo propôs que no Memorial
Descritivo do Projeto esteja descrito pelo pesquisador Como Surgiu o Projeto
de Pesquisa? O objetivo é identificar se o projeto foi induzido pela Prefeitura ou
não.

O representante de São Bernardo do Campo também questionou o critério do
Projeto ser encaminhado pelo Prefeito da Cidade. A Coordenação Executiva da
UT de C&T e Capacitação explicou que o referendo do Prefeito obriga uma pré-
seleção ao Projeto que vai concorrer ao Prêmio.

A Coordenação Executiva da UT de C& T e Capacitação lembrou a todos que
não se deve perder o objetivo do Prêmio Mercocidades de Ciência e
Tecnologia, i.e., o prêmio deve ser atribuído para pesquisador ou grupo de
pesquisa, cujo trabalho em pesquisa aplicada tenha contribuído, efetivamente,
para a solução de um problema relevante em uma das cidades integrantes da
Rede Mercocidades.

O Prêmio Mercocidades deve continuar a servir como instrumento de fomento
à articulação das universidades e centros de pesquisa com as ações das
Prefeituras.

Ações da RECYT (Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia dos países
do Mercosul):

Seguindo o estabelecido no Plano Diretor da Unidade Temática de Ciência,



Tecnologia e Capacitação e, a fim de não duplicar esforços no
desenvolvimento de Programas e Projetos de Ciência e Tecnologia das Redes
existentes, foram apresentadas as ações da Reunião Especializada de Ciência
e Tecnologia dos países do Mercosul (RECYT).

O Coordenador das Atividades e Programas Externos da Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil,
Sr. José Macedo da Silva, ressaltou que a Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil trabalha em duas
grandes linhas de ação: o PADCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) e o PACTI (Programa de Apoio à Capacitação
Tecnológica da Indústria). Neste contexto, está inserida a RECYT (Reunião
Especializada da Ciência e Tecnologia do Mercosul).

A RECYT se constitui em um foro adequado para promover, dentro do
Mercosul, a harmonização nas políticas de difusão da Ciência e Tecnologia. A
implementação de políticas de incentivo para a capacitação tecnológica do
setor produtivo tem marcado os trabalhos da RECYT, cujo firme propósito é
contribuir para o desenvolvimento econômico, através da inovação tecnológica.

A partir de iniciativas concretas, a RECYT está criando um ambiente propício
para a discussão e a implementação de ações de cooperação e
aperfeiçoamento de toda a infra-estrutura da Ciência e Tecnologia nos
seguintes países participantes: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e
Bolívia.

Ações Acordadas:

¨ Identificar a possibilidade de trabalharmos juntos na Comissão Temática de
“Políticas de Incentivos Fiscais” e na Comissão de Qualidade da RECYT;

¨ Fazer links das duas home pages;

¨ Ter a representação da UT de C,T e Capacitação, como observador, nas
reuniões da RECYT e vice-versa;

¨ Elaborar artigo sobre as Mercocidades para inserir no 2º número da Revista
RECYT, que sairá em dezembro de 1998.

Apresentação da Home Page da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e
Capacitação da Rede Mercocidades:

Como uma das metas contidas no Plano Diretor da UT de C,T e Capacitação, a
Coordenação da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação
atualiza periodicamente a home page da UT de C,T e Capacitação da Rede
Mercocidades (http://www.redetec.org.br/mercocid).

A alimentação de dados é feita por especialistas da Rede de Tecnologia do Rio
de Janeiro. A home page da UT de C,T e Capacitação é uma ferramenta
concreta para a difusão e discussão em torno do tema central desta Unidade



Temática. Portanto, é necessário que todas as cidades enviem informações, à
Rede de Tecnologia, para que esta home page seja freqüentemente atualizada.

Estrutura da Home Page:

¨ Página principal com links para as Prefeituras da Cidade do Rio de Janeiro
(responsável pela Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação da
Rede Mercocidades) e de Porto Alegre (responsável pela home page da Rede
Mercocidades);

¨ Endereços dos representantes das cidades participantes da Unidade
Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação da Rede Mercocidades;

¨ Ata das reuniões da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação
da Rede Mercocidades;

¨ Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia. Apresentaçãos dos projetos
inscritos. Vencedores do Prêmio em 1997 e 1998;

¨ Resumo do Encontro Internacional para a Integração das Mercocidades no
âmbito da Ciência e Tecnologia, realizado no Teleporto do Rio de Janeiro 6 e 7
de maio de 1996;

¨ Políticas Públicas - com leis de incentivo já implantadas - de Campos dos
Goytacases e do Rio de Janeiro.

Propostas das Cidades Colaboradas:

O representante de São Bernardo do Campo propôs a constituição da Rede
Metrológica das Mercocidades, atendendo às necessidades metrológicas de
forma padronizada.

Nos mesmos moldes da RECYT, que trabalha com comissões temáticas, a
Coordenação Executiva da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e
Capacitação sugeriu a criação de Grupos de trabalho, posto que o Projeto deve
ser mais detalhado. O primeiro Grupo de Trabalho da UT de C,T e Capacitação
discutirá o tema Metrologia e Ensaios, difundindo a cultura metrológica em
todas as Mercocidades.

Este Grupo de Trabalho ficará responsável pela identificação dos mecanismos
existentes na RECYT e outros organismos, além de levantar um diagnóstico da
Metrologia nas Mercocidades.

Outra proposta de São Bernardo do Campo é a criação do Prêmio Qualidade.

A Coordenação Executiva da Unidade Temática de Ciência & Tecnologia e
Capacitação propôs a criação de outro Grupo de Trabalho para desenvolver
uma Minuta do Edital deste Prêmio.



Reunião das Unidades Temáticas de Ciência & Tecnologia e Capacitação e de
Desenvolvimento Econômico Local para identificação de projetos conjuntos:

O secretário de Produção de Mar del Plata, Juan Dario Socrate, fez um breve
resumo do que foi discutido na Reunião da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local.

¨ Apresentação do livro “Herramientas locales para generar empleo y
ocupación. Algunas experiencias de las Mercociudades”;

¨ Apresentação do CD-Rom oferta produtiva das Mercocidades

¨ Calendário de feiras, com a confirmação da ida de Mar del Plata a Feira de
Genebra, no ano 2000.

¨ Discussão sobre os mecanismos para geração de empregos

Antes de propor os temas escolhidos para o trabalho em conjunto das UTs de
C& T e Capacitação e Desenvolvimento Econômico Local, a Coordenação
Executiva da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação também fez um breve
resumo das atividades desenvolvidas durante a reunião daquele dia.

Temas:

A Coordenação Executiva da Unidade Temática de Ciência & Tecnologia e
Capacitação ainda apresentou três temas, que podem ser trabalhados em
conjunto com a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local.

1. Disseminação do Conhecimento

Projetos de sucesso:

Objetivo: promover a identificação de soluções adotadas pelas Mercocidades
par ao tratamento de problemas comuns e promover a sua divulgação e
duplicação se for o caso. Deverá ser promovido um Seminário anual com a
exposição de soluções encontradas, para divulgação, debate e intercâmbio.
Serão partes obrigatórias do acervo deste Projeto os resultados dos Prêmios
da Qualidade e o de Ciência e Tecnologia.

2. Articulação com as Empresas

Troca de Serviços:

Objetivo: estabelecimento de um sistema de cooperação entre as
Mercocidades para o fornecimento e troca de Serviços Técnicos Laboratoriais e
Metrológicos para as Empresas. Este projeto deverá conter a construção e uso
compartilhado de uma "home-page" contendo a oferta dos serviços
mencionados e com acesso aberto. Deverá conter, também, a organização de
uma Rede Metrológica das Mercocidades.



3. Cooperação Tecnológica

Banco de Ofertas:

Objetivo: organização de um Banco de Dados, com acesso via Internet, de
oferta de Produtos, Processos e Tecnologias afins, organizado pelos setores
da indústria de interesse comum às Mercocidades. No caso dos Centros de
P&D participantes poderão incluir, segundo procedimentos pré-estabelecidos,
as competências disponíveis para as empresas.

A proposta da criação do Prêmio Qualidade, sugerida pelo representante de
São Bernardo do Campo, foi apresentada. Escolhidas as cidades do Rio de
Janeiro, São Bernardo do Campo, Mar del Plata e Córdoba para trabalharem
em conjunto na formulação da Minuta do Edital do Prêmio Qualidade
Mercocidades. Esta Proposta deverá ser apresentada na próxima Reunião da
Cumbre Mercocidades, em Montevidéu, nos dias 3 e 4 de setembro de 1998.

A idéia da UT de C & T e Capacitação é inserir dados de oferta tecnológica de
instituições de ensino e pesquisa no CD-ROM de oferta produtiva,
desenvolvido pela UT de Desenvolvimento Econômico Local.

A Coordenação da UT de Desenvolvimento Econômico Local sugeriu que fosse
fornecida toda a estrutura lógica para a inserção destes dados no CD-ROM.

O representante de Rosário convidou todas as Mercocidades para participar da
Feira de Alimentação, entre 21 e 25 de outubro de 1998, que acontecerá
naquela cidade.

Foi sugerido também que todas as cidades coordenadoras das nove Unidades
Temáticas da Rede Merocidades estejam juntas numa próxima reunião. E, que
os próximos Encontros tenham, pelo menos, dois dias de trabalho, para que
não haja perda de quórum em nenhuma das UTs.

Finalizados os trabalhos, o Secretário Especial de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, Álvaro Albuquerque Júnior, agradeceu a
participação de todos e deu por encerrado o Encontro da Rede Mercocidades
no Rio de Janeiro.


