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b) O candidato apresentará, caso seja selecionado, a seguinte 
documentação:

• documento que comprove a data de nascimento (fotocópia da 
carteira de identidade ou certidão de nascimento);

• autorização do pai, mãe ou tutor;
• carta redigida pelo estudante na qual explique as razões pelas 

quais deseja participar do Concurso Caminhos do Mercosul 
2008;

• carta de recomendação de um dos professores;

Nota: É importante que o aluno selecionado possua carteira de iden-
tidade ou passaporte válido, com foto recente.

PRÊMIO

Cada país selecionará 06 (seis) ganhadores do concurso Caminhos 
do Mercosul 2008: “Lagos, Salares e Culturas na Rota do 
Sol” formando uma delegação de 36 (trinta e seis) estudantes. 
Como prêmio, estes estudantes realizarão uma viagem cultural a 
Bolívia, no período compreendido entre 17 a 29 de outubro de 
2008.

Os gastos com transporte aéreo e/ou terrestre nacional e/ou in-
ternacional (incluindo taxas de embarque), alimentação e hospeda-
gem serão cobertos pelos organizadores do concurso.

PRAZOS

• Os trabalhos deverão ser apresentados até o dia 10 de setem-
bro de 2008 nas Secretarias Estaduais de Educação.

• Os 05 (cinco) melhores trabalhos selecionados por cada Secre-
taria Estadual de Educação serão recebidos na Assessoria Inter-
nacional do Ministério da Educação até o dia 19 de setembro 
de 2008 (carimbo de postagem).

• O Ministério da Educação comunicará o resultado aos vence-
dores até o dia 30 de setembro de 2008.

• Os países comunicarão ao Ministério de Educação e Culturas 
da Bolívia, os nomes (e dados correspondentes) dos estudantes 
selecionados no dia 1° de outubro de 2008.

• Os estudantes selecionados remeterão ao Ministério de Educa-
ção a documentação necessária para participar da viagem Ca-
minhos do Mercosul 2008: “Lagos, Salares e Culturas na 
Rota do Sol (Qapac Ñan)”, até o dia 05 de outubro de 2008.

Nota: Bibliografia sugerida: www.minedu.gov.bo, no sítio do ministério 
da Educação e Culturas da Bolívia, no link “portal educativo”.
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CAMINHOS DO MERCOSUL - Convocatória 2008  

O Ministério da Educação e Culturas da Bolívia e o Setor Educacional 
do Mercosul com o apoio da Organização dos Estados Ibero-ameri-
canos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI (www.oei.org.br)
apresentam “Caminhos do Mercosul” com a finalidade de come-
morar o “Dia do Mercosul”, envolvendo as escolas de ensino médio 
no desafio de promover e consolidar uma consciência favorável à in-
tegração regional.

Neste sentido, os Ministros de Educação da Argentina, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Paraguai e Uruguai incluíram no calendário escolar de seus 
respectivos países o dia 26 de março como o “Dia do Mercosul”, 
para recordar a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que 
deu origem ao processo de integração dos países do Cone Sul.

“Caminhos do Mercosul” procura estimular e fortalecer o co-
nhecimento e os vínculos entre os jovens estudantes da região, por 
meio da abordagem, a partir de diferentes perspectivas de nossas 
raízes culturais e da travessia conjunta de caminhos, estradas e ro-
tas que formam o nosso patrimônio natural e cultural regional.

OBJETIVO GERAL

Fortalecer a “Identidade Mercosul” dos jovens estudantes da 
região por meio de uma experiência formadora na qual os par-
ticipantes, além de ampliar seus conhecimentos, possam vi-
venciar e apreciar o valor da integração regional, respeitando 
a diversidade cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Gerar um espaço de participação estudantil nos diversos cam-
pos da cultura e do saber, orientado ao desenvolvimento de 
atividades culturais, pedagógicas e recreativas.

• Estimular a pesquisa intelectual sobre a região e o processo de 
integração, sob a ótica de diferentes disciplinas, por meio da 
apresentação de trabalhos escritos.

• Fortalecer os laços de reciprocidade e solidariedade entre os 
estudantes da região, respeitando a diversidade cultural.

A consolidação da identidade regional requer integrar as diferenças, pro-
curando o conhecimento e a aceitação dos outros povos que participam 
do processo, possibilitando a tolerância, o respeito e a solidariedade. 
Nossa região é uma e várias ao mesmo tempo, o que explica sua riqueza 
e a necessidade de que os jovens dos países do Mercosul a conheçam.

O concurso histórico-literário “Caminhos do Mercosul – Con-
vocatória 2008” será realizado em todos os países do Mercosul 

e terá como tema “Lagos, Salares e Culturas na Rota do Sol 
(Qapac Ñan).”

COMO PARTICIPAR

Requisitos para participar:

Poderão participar de “Caminhos do Mercosul 2008” os 
jovens que:

• tenham nascido exclusivamente nos anos de 1991 e 1992;
• estejam cursando o ensino médio nos países do Mercosul;
• tenham capacidade de convivência com jovens de diferentes 

culturas e idéias religiosas;
• recebam o apoio da família.

Nota: Sugere-se que os estudantes tenham conhecimento básico 
de espanhol para melhor participação das atividades acadêmicas 
da viagem.

Para participar do concurso, o candidato deverá apresentar um tra-
balho original sobre um dos seguintes subtemas:
 
• O altiplano: um espaço complexo e diverso;
• O lago Titicaca: berço de culturas. História, mitos e lendas;
• Entre salares e lagunas de cores: parques nacionais, meio 

ambiente e turismo;
• Potosí e Sucre: cidades de encontro intercultural.
 
(Não serão admitidos trabalhos sobre tema/subtemas diferentes dos 
propostos).

Os trabalhos poderão ter os seguintes formatos:

• investigação histórica;
• monografias;
• ensaios;
• texto literário (conto).

Deverão ser apresentados em espanhol ou português (de acor-
do com o país), devendo ter uma extensão mínima de 10 (dez) 
páginas e máxima de 20 (vinte) páginas, escritas em letra de 
imprensa (máquina de escrever ou computador - fonte arial, 
tamanho 12). Pode-se incluir, além destas 20 (vinte) páginas, 
informação complementar (gráfica, bibliográfica etc.). Não se-
rão aceitos trabalhos apresentados em suportes informáticos 
(disquete ou CD-Rom). 

Os trabalhos deverão ser individuais (não serão aceitos traba-
lhos em grupo). Cada participante poderá apresentar um único 
trabalho.

Os trabalhos deverão ser apresentados até o dia 10 de setembro de 
2008 nas Secretarias Estaduais de Educação (listagem contendo os 
coordenadores estaduais disponível no site www.mec.gov.br/ai).
Os trabalhos serão apresentados sob pseudônimo. Deverão ser re-
metidos em um envelope fechado (identificado com o pseudônimo 
e o tema) que deverá conter também o formulário de participação 
devidamente preenchido.

Cada Secretaria Estadual de Educação organizará um Comitê Esta-
dual de Seleção, que escolherá os 05 (cinco) melhores trabalhos do 
Estado e os enviará para a Assessoria Internacional do Ministério da 
Educação até o dia 19 de setembro de 2008 (data da postagem). 
Destes, um Comitê ad hoc Nacional selecionará os 06 (seis) me-
lhores trabalhos e outros 03 (três) como suplentes, com ordem 
de prioridade. Sugere-se levar em conta os seguintes critérios de 
avaliação: criatividade, originalidade, domínio do assunto e referên-
cia bibliográfica. Os estudantes escolhidos pelo Comitê de Seleção 
Nacional serão notificados até o dia 30 de setembro de 2008, por 
fax, e-mail ou telegrama, pelos Ministérios da Educação dos seus 
respectivos países. Os suplentes serão notificados somente no 
caso de alguma desistência. Os ganhadores, uma vez notificados, 
deverão apresentar ao Ministério da Educação toda a documenta-
ção necessária para participar da viagem Caminhos do Mercosul 
2008: “Lagos, Salares e Culturas na Rota do Sol”.

Cada Ministério de Educação designará um coordenador que 
acompanhará os estudantes na viagem.

Os países comunicarão ao Ministério de Educação e Culturas da 
Bolívia os nomes (e os dados correspondentes) dos estudantes se-
lecionados e do coordenador até o dia 1° de outubro de 2008.

Os participantes comprometer-se-ão formalmente a cumprir o re-
gulamento de viagem, o qual será entregue antes da saída.

A decisão do júri será inapelável e a ele caberá a resolução das 
dúvidas que possam surgir na interpretação destas regras. O fato 
de participar do concurso supõe a aceitação de todas e cada uma 
das presentes regras.

Todos os trabalhos apresentados pelos candidatos poderão ser utiliza-
dos para publicação e outros fins que se considerem oportunos, com a 
devida identificação do autor e do concurso, e passarão a ser proprie-
dade dos organizadores. Em nenhum caso haverá devolução dos tra-
balhos apresentados (solicitamos aos 06 (seis) ganhadores que enviem 
os trabalhos por meio eletrônico para: milenereis@mec.gov.br).

A seleção dos alunos participantes realizar-se-á de acordo com as 
seguintes normas:

a) Cada escola poderá apresentar no máximo 02 (dois) candidatos.
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