
Em nenhum caso haverá devolução dos trabalhos apresen-
tados.

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

a) Cada escola poderá apresentar no máximo 02 (dois) candi-
datos.

b) O candidato apresentará, caso seja selecionado, a seguinte 
documentação em envelope fechado identificado com o pseu-
dônimo:

• documento que comprove a data de nascimento (fo-
tocópia da carteira de identidade ou certidão de nas-
cimento).

• autorização do pai, mãe ou tutor.
• carta redigida pelo estudante na qual explique as ra-

zões pelas quais deseja participar do “Caminhos do 
Mercosul 2006: “Abrindo o Portão dos Sonhos com Au-
gusto Roa Bastos. Narrador, Poeta e Andarilho.” de-
fendendo a sua candidatura.

• carta de recomendação de um dos professores.

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

PRÊMIO

Cada país selecionará 06 (seis) ganhadores do concurso “Ca
minhos do Mercosul 2006: Abrindo o Portão dos Sonhos com 
Augusto Roa Bastos. Narrador, Poeta e Andarilho.”, formando 
uma delegação de 36 (trinta e seis) estudantes. Como prêmio, 
estes estudantes realizarão uma viagem cultural ao Paraguai, 
no período de 12 a 19 de outubro de 2006.

Os gastos com transporte aéreo e/ou terrestre nacional e/ou 
internacional (incluindo taxas de embarque), alimentação e 
hospedagem serão cobertos pelos organizadores do concurso.

PRAZOS

• Os trabalhos deverão ser apresentados até o dia 21 de 
agosto de 2006 nas Secretarias Estaduais de Educação.

• Os 05 (cinco) melhores trabalhos selecionados por cada Se-
cretaria Estadual de Educação serão recebidos na Assesso-
ria Internacional do Ministério da Educação até o dia 1° de 
setembro de 2006 (carimbo de postagem).

• O Ministério da Educação comunicará o resultado aos ga-
nhadores até o dia 15 de setembro de 2006.

• Os países comunicarão ao Vice-Ministério de Educação do 
Paraguai, os nomes (e dados correspondentes) dos estu-
dantes selecionados até o dia 15 de setembro de 2006.

• Os estudantes selecionados remeterão ao Ministério de 
Educação correspondente a documentação necessária para 
participar da viajem “Caminhos do Mercosul 2006: Abrindo 
o Portão dos Sonhos com Augusto Roa Bastos. Narrador, 
Poeta e Andarilho.” até o dia 22 de setembro de 2006.



CAMINHOS DO MERCOSUL
Convocatória 2006

O Setor Educacional do Mercosul e a Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI 
apresentam “Caminhos do Mercosul” com a finalidade de co-
memorar o “Dia do Mercosul”, envolvendo as escolas de ensi-
no médio no desafio de promover e consolidar uma consciên-
cia favorável à integração regional.

Neste sentido, os Ministros de Educação da Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai incluíram, no calendário es-
colar 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 rotas que formam o nosso patrimônio natural e cul-
tural regional.

OBJETIVO GERAL

Fortalecer a “identidade Mercosul” dos jovens estudantes da re-
gião por meio de uma experiência formadora na qual os partici-
pantes, além de ampliar seus conhecimentos, possam vivenciar e 
apreciar o valor da integração regional, respeitando a diversidade 
cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Gerar um espaço de participação estudantil nos diver-
sos campos da cultura e do saber, orientado ao de-
senvolvimento de atividades culturais, pedagógicas e 
recreativas.

• Estimular a pesquisa intelectual sobre a região e o pro-
cesso 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.

COMO PARTICIPAR

O concurso histórico-literário “Caminhos do Mercosul – Con
vocatória 2006” será realizado em todos os países do Mer-
cosul e terá como tema “Abrindo o Portão dos Sonhos com 
Augusto Roa Bastos. Narrador, Poeta e Andarilho.”

A consolidação da identidade regional requer integrar as dife-
renças, procurando 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.

REGULAMENTO

Requisitos para participar:

Poderão participar de “Caminhos do Mercosul 2006” os jovens 
que:

• tenham nascido exclusivamente nos anos de 1989 e 1990.
• estejam cursando o ensino médio nos países do Mercosul.
• tenham capacidade de convivência com jovens de diferen-

tes 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:
 
• A narrativa de “Augusto Roa Bastos”;
• “Augusto Roa Bastos”. O Poeta;
• Eu, O Supremo;
• Filho de Homem;
• O exílio de Augusto Roa Bastos.

(Não serão admitidos trabalhos sobre tema/subtemas diferen-
tes dos propostos).

Os trabalhos poderão ter os seguintes formatos:

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

Deverão ser apresentados em Língua Portuguesa, 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). Pode-se incluir, além destas 
20 (vinte) páginas, informação complementar (gráfica, biblio-
gráfica etc.). Não serão 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 21 de agosto nas 
Secretarias Estaduais de Educação.

Os trabalhos serão apresentados sob pseudônimo. Deverão 
ser remetidos em um envelope fechado (identificado com o 
pseudônimo e o tema) que deverá conter também o formu-
lário de participação devidamente preenchido.

Cada Secretaria Estadual de Educação organizará um Co-
mitê Estadual de Seleção, que escolherá os 05 (cinco) 
melhores trabalhos do Estado e os enviará para a  Asses-
soria Internacional do Ministério da Educação até o dia 
1° de setembro de 2006 (data da postagem). Destes, um 
Comitê ad hoc Nacional selecionará os 06 (seis) melhores 
trabalhos e outros 03 (três) como suplentes, com ordem 
de prioridade. Os estudantes escolhidos pelo Comitê de 
Seleção Nacional serão notificados até o dia 15 de setem-
bro de 2006, por telefone, 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 documen-
tação necessária para participar da viagem “Caminhos do 
Mercosul 2006: “Abrindo o Portão dos Sonhos com Augusto 
Roa Bastos. Narrador, Poeta e Andarilho.”

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

Os países comunicarão ao Vice-ministério de Educação do 
Paraguai os nomes (e os dados correspondentes) dos estu-
dantes selecionados e do coordenador até o dia 15 de setem-
bro de 2006.

Os participantes comprometer-se-ão formalmente a cumprir o 
regulamento 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 utilizados para publicação e outros fins que se consi-
derem oportunos, com a devida identificação do autor e do 
concurso, e passarão a ser propriedade dos organizadores. 



CAMINHOS DO MERCOSUL 2006
Abrindo o Portão dos Sonhos com Augusto Roa Bastos. Narrador, Poeta e Andarilho.”

FORMULÁRIO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO
(Entregar em um envelope fechado junto com o trabalho.
Na frente do envelope devem constar somente o pseudônimo e o título do trabalho)

PSEUDÔNIMO

.......................................................................................................................................

TÍTULO DO TRABALHO

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

DADOS DO ALUNO

Nome completo: ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Endereço: ................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Cidade: ..............................................................................................................  Estado: ................................. CEP: ............................

Telefone: .............................................................................................................. FAX: ..........................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................................

Nacionalidade: ........................................................................................................... Data de nascimento: ............/.........../................

Identidade ou Passaporte N°: ................................................................................................................................................................

Ano que cursa: ........................................................................................................................................................................................

DADOS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Instituição: ..............................................................................................................................................................................................

Endereço: ................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Nome do(a) diretor(a): ............................................................................................................................................................................

Telefone: .............................................................................................................. FAX: ..........................................................................

Cidade: ..............................................................................................................  Estado: ................................. CEP: ............................

AUTORIZAÇÃO E ASSINATURA

Autorizo meu(minha) filho(a) a participar do concurso “Caminhos do Mercosul” – Convocativa 2005, no Brasil.

Nome do pai, mãe ou tutor

.................................................................................................................................................................................................................

Assinatura do pai, mãe ou tutor

.................................................................................................................................................................................................................

Data: .........../.........../...................


