Parlamento Juvenil do Mercosul 2014-2016
Neste ano de 2014 o Brasil irá realizar a 3ª Seleção de estudantes do
Ensino Médio de escolas públicas de todo país para serem representantes
nacionais no Parlamento Juvenil do Mercosul.
Durante a etapa nacional serão selecionados os 27 (vinte e sete) jovens,
1 (um) estudante por unidade federativa, que representarão o Brasil em
encontros nacionais e internacionais promovendo o protagonismo juvenil, a
integração no Mercosul, abrindo espaços para a discussão de temas de
interesse comuns aos jovens dos diversos países.
O Ministério da Educação é responsável pela seleção nacional dos
estudantes que irão representar o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul,
para tanto conta com a colaboração das Secretarias de Educação Estaduais e
do Distrito Federal para a realização desta seleção em âmbito estadual.
Neste sentido, solicitamos que as Secretarias de Educação encaminhem
às escolas públicas de Ensino Médio, informações e orientações para a
realização do processo seletivo.
1. O que é o PJM?
O PJM é uma ação que promove a participação dos estudantes de
ensino médio público dos países do Mercosul, servindo como espaço para
encontro e diálogo a partir da discussão de temáticas de interesse comum e
com foco na formação política e cidadã da juventude.
A partir do questionamento “o ensino médio que queremos”, são
trabalhados 5 (cinco) eixos temáticos: inclusão educativa, gênero, jovens e
trabalho, participação cidadã dos jovens e direitos humanos.
2. Como se realiza a escolha dos jovens parlamentares nas escolas?
Nas escolas de Ensino Médio os jovens escolhem seus representantes
locais, por meio de processo democrático e participativo. Para isso,
recomendamos que sejam realizados encontros, com duração de pelo menos 3
(três) horas e a presença de no mínimo 15 (quinze) estudantes.
As escolas deverão encaminhar os nomes de seus representantes, para
a seleção estadual até o dia 2 de maio de 2014.
3. Critérios para participação da seleção
Podem participar jovens dentro da faixa etária de 14 a 17 anos,
matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio regular de escola pública.
É interessante que os estudantes demonstrem interesse ou estejam
engajados em projetos sociais desenvolvidos no âmbito da escola ou da
comunidade, assim como nos temas relativos à participação cidadã.

4. Orientações para seleção
A escola deverá informar os nomes dos estudantes selecionados à
Secretaria de Educação.
As Secretarias de Educação deverão organizar a etapa estadual para a
seleção de 3 (três) jovens que participarão da etapa nacional.
O Ministério da Educação irá realizar o encontro nacional, onde os 3
(três) jovens selecionados na etapa estadual votarão entre si e escolherão um
representante de cada estado para participar do Parlamento Juvenil do
Mercosul.
Para a realização da etapa estadual, sugerimos que as Secretarias de
Educação Estaduais e do Distrito Federal agendem os encontros para a
seleção dos estudantes, entre os dias 5 e 14 de maio de 2014.
As indicações dos 3 (três) jovens selecionados deverão ser
encaminhadas ao MEC até o dia 15 de maio de 2014, conforme formulário
anexo.
É necessária a presença de um representante da Secretaria de
Educação Estadual e do Distrito Federal no encontro nacional.
Recomendamos que os encontros tenham duração mínima de 4 (quatro)
horas e presença de, no mínimo, 20 (vinte) estudantes, visando à participação
do maior número de jovens neste processo.
A fim de garantir a diversidade e a igualdade de gênero no grupo
selecionado pela Secretaria de Educação Estadual, pedimos que entre os
jovens indicados haja:
- 1 (um) jovem do sexo masculino,
- 1 (uma) jovem do sexo feminino e
- 1 (um ou uma) jovem que represente a diversidade brasileira, ou seja,
estudantes negros, indígenas, moradores de comunidades populares, ou das
áreas rurais ou pessoas com deficiência.
Além disso, os estudantes devem ser/estar interessados e/ou engajados
em projetos sociais desenvolvidos no âmbito da escola ou da comunidade, e
nos temas relativos à sua participação cidadã.
5. Seleção Nacional
O Ministério da Educação realizará o Encontro Nacional em Vitória/ES,
nos dias 4 a 7 de junho de 2014. E as despesas referentes a translados,
passagens aéreas, hospedagem e alimentação, serão financiadas pelo
Ministério.
Reiteramos que é necessário que os estudantes selecionados para a
etapa nacional estejam acompanhados por um responsável, vinculado à
Secretaria de Educação do Estado e/ou do Distrito Federal, para garantir a
segurança e apoio a estes jovens durante todos os dias do evento.
Todos os jovens deverão portar documento de identidade válido (com
menos de 10 (dez) anos de expedição), por se tratar de documento obrigatório
para viagens nacionais e internacionais.

Cronograma de Atividades
Data
31/03 a 11/04/14

Atividade
Envio de material de divulgação e informações para SEDUCs e
Escolas

16/04/14

Webconferência sobre orientações para escolha dos
representantes de escola e estaduais do PJM

02/05/14

Prazo de envio dos nomes dos representantes das escolas para
as SEDUCs

05/05 a 14/05/14

Período para realização dos encontros estaduais para escolha
dos representantes dos Estados

15/05/14

Prazo do envio dos nomes dos representantes estaduais e
acompanhantes das SEDUCs para o MEC

30/05/14

Envio das passagens aéreas aos participantes do evento nacional

04 a 07/06/14

Encontro Nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul

Formulário para Indicação dos Representantes do
Parlamento Juvenil do Mercosul – 2014-2016

Estado:
Responsável Secretaria de Educação:

Telefone:

Celular:

E-mail:
Identidade:

Representante Masculino:

Telefone:

Celular:

E-mail:
Identidade:

Representante Feminino:

Telefone:

Celular:

E-mail:
Identidade:

Representante Diversidade:

Telefone:
E-mail:
Identidade:

Celular:

