
ATA DA 2ª REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE CIÊNCIA Y
TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO DE 2000

Data: 15 de agosto de 2000
Horário: 9h às 18h
Local: Curitiba - Brasil

Participantes:
1) Alessandro Presznhuk, Curitiba
2) Alicia Ciciliani, Rosário
3) Alvaro Rocha Filho, Rio de Janeiro
4) Armando Clemente, Rio de Janeiro
5) Camilo Borges Neto, Curitiba
6) Carlos Lucero, Córdoba
7) Carlos Mello Garcias, Curitiba
8) Celso Puchasili, Curitiba
9) Cláudia Brinco Sampaio, Vitória
10) Claudia Regina Bascardin, Curitiba
11) Daniel Romaniuk, Curitiba
12) Dolores Almenara Andako, Vitória
13) Eduardo Cruz, Guarulhos
14) Eduardo Raupp, Porto Alegre
15) Egydio Oliveira, Guarulhos
16) Elizabeth Sampaio, Curitiba
17) Eros Schier da Cruz, Curitiba
18) Evaristo Peroni, São Bernardo do Campo
19) Geraldo Pougy, Curitiba
20) Geraldo Yamada, Curitiba
21) João Davi Sartor, Guarulhos
22) João Luiz Nagle, São Paulo
23) Josiana Saquelli Koch, Curitiba
24) Leila Borges Ribas, Curitiba
25) Luiz Fernando Taranto, Juiz de Fora
26) Magali Breda
27) Márcia Graf, Curitiba
28) Maria da Graça Alvarez, Curitiba
29) Marilda Menegazzo, Curitiba
30) Paula Gonzaga, Rio de Janeiro
31) Paula Pires, Rio de Janeiro
32) Paulo Tinoco, São Bernardo do Campo
33) Terezita Sagristani, Córdoba

Pauta:
9h - Abertura da Reunião
9h15min - Assuntos Gerais
11h15min - Apresentação do Projeto vencedor do Prêmio Mercocidades de
1999, "Olho d'Água".
12h - almoço
13h30min - Julgamento do Prêmio Mercocidades de Ciência & Tecnologia
19h - Anúncio do Vencedor



Material Distribuído:
Relatório das Atividades da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação -
janeiro a agosto de 2000

Abertura:
O Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Curitiba, Geraldo
Yamada, deu as boas-vindas a todos, saudando os participantes da Unidade
Temática de Ciência & Tecnologia e Capacitação. O Secretário Geraldo
Yamada falou da importância da realização dessa reunião para a cidade de
Curitiba. Agradeceu a presença de todos, passando a palavra para o Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro.
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
do Rio de Janeiro, Álvaro Rocha, lançou a proposta de criar meios para a
formação de recursos humanos, no intuito de capacitar as instituições
tecnológicas da Rede Mercocidades para a comercialização de suas
tecnologias. Isto é, mobilizar as instituições no sentido de encarar o seu
patrimônio tecnológico como patrimônio econômico.
A coordenação da UT de C&T e Capacitação sugeriu, em uma primeira ação,
fazer o mapeamento das instituições tecnológicas de todas as cidades de que
compõem as Mercocidades, através do Cadastro de Ofertas de Serviços
Tecnológicos (já disponível na Home Page da UT de C&T e C -
www.redetec.org.br/mercocidades).
Em um segundo momento, a meta será trabalhar na identificação de toda a
oferta tecnológica disponível. O terceiro passo será capacitar os recursos
humanos para administrar toda a oferta tecnológica disponível no mercado das
Mercocidades. A proposta foi aceita pelos presentes, ficando estabelecido que
a Unidade de Ciência & Tecnologia e Capacitação da Rede Mercocidades
promoverá, em 2001, ações na área de propriedade intelectual, incorporando-
as ao Plano de Trabalho, que será apreciado na primeira reunião anual
ordinária.

Assuntos Gerais

Projeto Enlace
Na 1ª Reunião da UT de C&T e Capacitação, de março deste ano, a
coordenação desta Unidade propôs trabalhar para o Programa de TV Mercosul,
oferecendo pautas relativas a assuntos da Rede Mercocidades. Como esse
programa, que é veiculado pela TV Cidadão, Canal 11 (cabo) Canal 42
(antena) - Net Curitiba, tem seu escritório na cidade de Curitiba, foi sugerido
que a cidade de Curitiba levasse adiante essa idéia. Como o Secretário de
Indústria de Curitiba, Geraldo Yamada, não estava presente à 1ª Reunião, de
2000, ficou decidido apresentar a proposta para Curitiba posteriormente.
Voltando a discutir o "Projeto Enlace", nesta 2ª Reunião de Trabalho, o
Secretário Geraldo Yamada, disse que não conseguiu manter contato, ainda,
com os produtores do Programa de TV.
Home Page
Apresentação do novo layout da Home Page da UT de C&T e Capacitação
www.redetec.org.br/mercocidades, com informações relativas à Unidade
Temática de C&T e C. Estão disponíveis na Home Page da UT de Ciência &



Tecnologia e Capacitação o seu Plano de Trabalho 2000; os resumos de todos
os projetos candidatos nos quatro anos do Prêmio Mercocidades de Ciência &
Tecnologia com os respectivos vencedores; a lista de endereços dos
participantes da UT de C&T e C, a lista de endereços de todos os
representantes da Rede Mercocidades; links de interesse; políticas públicas -
com leis e incentivos municipais; o Cadastro da Oferta de Serviços
Tecnológicos; além de abrigar a página WEB da União das Incubadoras das
Mercocidades (MERCOINC). As instituições tecnológicas de todas as cidades
da Rede Mercocidades poderão inserir seus dados via internet. Basta entrar na
página www.redetec.org.br/mercocidades e clicar no ícone Cadastro da Oferta
de Serviços Tecnológicos.
Lá, também se encontram à disposição os relatórios gerados deste banco de
dados. A pesquisa pode ser feita por país, por cidade, e por prestação de
serviço. A coordenação da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação informou
a todos os presentes à Reunião que a lista de discussão desta Unidade
Temática está em funcionamento. Todas as pessoas inscritas nessa lista de
discussão estão recebendo mensagens eletrônicas pertinentes aos temas
discutidos da UT de C&T e C. Os interessados em se inscrever na lista
(mercocidades@redetec.org.br) devem entrar em contato com a Sra. Paula
Pires (pires @redetec.org.br).

Reunião Conjunta com a UT de Desenvolvimento Econômico Local
Proposição de fazer a 1ª reunião da UT de Ciência & Tecnologia e
Capacitação, em 2001, conjunta com a Unidade Temática de Desenvolvimento
Econômico Local. A idéia é que seja em maio, na cidade de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul, por ocasião do Congresso Internacional de Inovação
Tecnológica. Foi sugerido que essa reunião conjunta das UTs de Ciência &
Tecnologia e Capacitação e Desenvolvimento Econômico Local deva acontecer
dois dias antes desse Congresso. O representante da cidade de Porto Alegre
vai confirmar a data desse Congresso, em setembro próximo.
Ficou estabelecido que a Coordenação da Unidade Temática de Ciência &
Tecnologia e Capacitação entrará em contato com a Coordenação da Unidade
Temática de Desenvolvimento Econômico Local para deliberarem sobre a
realização da 1ª reunião conjunta ordinária, em 2001, em Porto Alegre.

Apresentação do Projeto Vencedor do Prêmio Mercocidades 1999
Apresentado o projeto "Olho D'Água" pela equipe vencedora do Prêmio
Mercocidades de Ciência & Tecnologia 1999. O representante de Curitiba falou
que a Prefeitura da cidade estará promovendo a II Mostra Curitibana de C&T,
com todos os projetos que se inscreveram, no âmbito da cidade de Curitiba,
para concorrer ao Prêmio Mercocidades de Ciência & Tecnologia 2000.
O secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Geraldo Yamada, adiantou que,
a partir de 2001, a cidade de Curitiba estará realizando o Prêmio Curitiba de
C&T.

Julgamento do Prêmio Mercocidades de Ciência & Tecnologia 2000
Abrindo a reunião, na parte da tarde, a coordenação da UT de Ciência &
Tecnologia e Capacitação levou à decisão da plenária incluir ou não o Projeto
de Montevidéu, inscrito - por fax - no dia 14 de agosto (um dia antes do
julgamento do Prêmio).



A Coordenação também levou ao conhecimento de todos que dois outros
projetos chegaram à Rede de Tecnologia na semana do julgamento. Como o
edital não estabelece, claramente, a data limite de entrega dos projetos e a
coordenação da UT de C&T e Capacitação não levou os envelopes, com os
registros carimbados do correio, todos concordaram em aceitar os três projetos
que se inscreveram em última hora e que, no próximo edital, as datas limites
devem estar explicitadas, tornando-se critério eliminatório.
Em seguida, a Coordenação da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação
releu os critérios de julgamento estabelecidos no Edital. Extrato do Edital do
Prêmio Mercocidades de Ciência & Tecnologia 2000, com os critérios de
julgamento:
Art 10 - A Comissão de Julgamento seguirá a seguinte metodologia de
trabalho:
· A Comissão de Julgamento se divide em dois subgrupos para cada um
analisar parte dos projetos concorrentes.
· Os representantes das cidades que apresentarem projetos não ficarão nos
grupos que os estarão avaliando.
· Cada subgrupo escolhe 1 (um) projeto - segundo os critérios de avaliação
acima descritos - e um relator deste projeto.
· Cada subgrupo elaborará uma matriz com os critérios de avaliação,
pontuados de 1 a 10 (um a dez), para posterior tabulação.
· Os subgrupos voltam a ser reunir em um único grupo e julgam os dois
projetos finalistas.
· Em seguida à votação do projeto vencedor, a Comissão de Julgamento
deliberará sobre a concessão da menção honrosa, podendo ser selecionados
até 2 (dois) projetos. Análise dos Projetos Inscritos Foram formados dois
grupos de trabalho para analisar os projetos candidatos.
O representante da cidade do Rio de Janeiro ficou como Presidente da
Comissão de Julgamento, não participando da análise dos projetos. O primeiro
grupo foi formado pelas cidades de Curitiba, Rosário, Juiz de Fora e Porto
Alegre, que escolheu o projeto da cidade do Rio de Janeiro. Em segundo lugar,
ficou o projeto da cidade de São Bernardo.
No segundo grupo ficaram os representantes das cidades de São Bernardo,
Guarulhos, Vitória e Córdoba, que escolheu o projeto da cidade de Curitiba. De
volta à plenária, a maioria dos representantes votou no Projeto de Curitiba.
Decidiu-se conferir Menção Honrosa para os projetos das cidades do Rio de
Janeiro e de São Bernardo do Campo.
Dos 15 projetos inscritos analisados pela Comissão - formada pelos
participantes da Unidade Temática - venceu o da cidade de Curitiba "Sistema
de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário". Pelo segundo ano consecutivo, a
cidade de Curitiba ganhou o Prêmio Mercocidades de Ciência & Tecnologia.
A Comissão de Julgamento também conferiu Menção Honrosa para as cidades
do Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo com os projetos,
respectivamente, "Sistema Construtivo Teto-Parede em Abóbada de Tijolos -
(SCTP)" e "Veículo Híbrido Eletra".
Os resumos de todos os projetos candidatos ao Prêmio Mercocidades de
Ciência & Tecnologia 2000 já se encontram na home page da UT de Ciência &
Tecnologia e Capacitação (www.redetec.org.br/mercocidades).



Propostas de Mudanças no Edital do Julgamento
¨ Foi proposto que, no próximo Edital do Prêmio Mercocidades de Ciência &
Tecnologia, seja melhor definido o conceito de tecnologia (sentido amplo ou
restrito?). ¨ Que seja estabelecida uma data limite para a entrega dos projetos à
Secretaria Executiva da UT de Ciência & Tecnologia e Capacitação da Rede
Mercocidades, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro.
¨ Que os folders e cartazes de divulgação do Prêmio tenham um espaço em
branco para a colocação de informações adicionais de cada prefeitura.
E que seja confeccionado um formulário para apresentação das propostas.
Ficou definido apresentar a próxima Minuta do Edital do Prêmio Mercocidades
de Ciência & Tecnologia na primeira reunião ordinária anual, em 2001, para
que sejam feitas as mudanças sugeridas por todas as cidades participantes da
Unidade Temática de Ciência & Tecnologia e Capacitação.


