CAMINHOS DO MERCOSUL
CONCURSO HISTÓRICO LITERÁRIO
Formulário para participantes do Concurso
Observação: o nome do aluno não deve ser escrito no trabalho
caso contrário será anulado.

Pseudônimo: _________________________
Título do trabalho:_____________________

CRONOGRAMA
 Envio dos trabalhos aos Ministérios de Educação dos países
membros e associados até: 05 de julho de 2016.
 Resultado do Concurso: 05 de agosto de 2016
 Informe dos resultados ao país organizador: 29 de julho de 2016

PRÊMIOS

Foto 3 x 4

____________________________________
Dados do/a Aluno/a
Nome completo:
_______________________________________________________
Endereço:______________________________________________
Cidade:___________________________Estado:_______________
Telefone:_______________________Fax:____________________
E-mail:_________________________________________________
Curso: _________________________________________________
Nacionalidade:_______________________
Data de nascimento: _____/_____/______
Possui necessidades especiais? _________
Qual o tipo de necessidade?
_______________________________________________________
Dados da instituição educativa
Instituição: _____________________________________________
Endereço:
______________________________________________________
Diretor(a): _____________________________________________
Telefone:_______________________Fax:____________________
Email:_________________________________________________
Cidade:____________________________Estado: _____________
Autorização
Autorizo meu filho(a) a participar do Concurso Caminhos do
MERCOSUL - Convocatória 2016, bem como o uso de voz e imagem
para fins de divulgação.
Nome do Responsável: ___________________________________
Documento n.: ________________________
Data: ____/____/____
Assinatura: _____________________________________________

Serão selecionados por cada Ministério de Educação (seis)
ganhadores, entre eles, ao menos dois com deficiência, que
formarão uma delegação que, como prêmio, realizarão uma viagem
acadêmica, recreativa e cultural à República do Paraguai, no período
de 16 a 23 de outubro de 2016.
Os gastos de transporte aéreo, terrestre, nacional e internacional,
incluídas as taxas de embarque, alimentação e hospedagem serão
cobertos pelo país organizador do Concurso.

DOCUMENTAÇÃO
O(A) candidato(a) deverá enviar ao seu trabalho ao Ministério de
Educação em envelope fechado, com o pseudônimo sobre o
envelope, impresso, quando for o caso, e em suporte eletrônico (CDROM).
Dentro deste envelope deverá ser coloca outro envelope fechado e
identificado com o mesmo pseudônimo, no qual se ajuntará:
 Cópia de documento comprovante de data do nascimento
(cédula de identidade ou certidão de nascimento);
 Carta redigida pelo(a) estudante, explicando as razões pelas
quais deseja participar do Caminhos do MERCOSUL: “Integração

Regional: Por uma educação sem barreiras e fronteiras”.
Participação e Inclusão no MERCOSUL.
 Informe da Instituição sobre a atuação regular do/a estudante.
 Carta de recomendação de um de seus professores;
 Cópia da cédula de identidade (com menos de 10 anos da data
de emissão);
 Pseudônimo escrito no trabalho.

O Ministério de Educação y Cultura do Paraguai e o Setor
Educativo do MERCOSUL (SEM) convidam para a 11ª edição do
Concurso Histórico Literário “Caminhos do MERCOSUL”
Convocatória Paraguai 2016
OBJETIVO GERAL
Estimular e fortalecer a integração de estudantes de instituições de
ensino do MERCOSUL por meio de uma experiência formadora na qual
os participantes, além de ampliarem seus conhecimentos, poderão
vivenciar e apreciar o valor da integração regional, respeitando a
diversidade e promovendo a participação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover a produção intelectual sobre a inclusão e os direitos das
pessoas com deficiência.
 Gerar um espaço de participação e integração regional estudantil
nos campos da cultura e do saber, orientado ao desenvolvimento de
atividades culturais, pedagógicas e recreativas, por meio de práticas
inclusivas.
 Vivenciar experiências cotidianas, que permitam aos estudantes
analisar e a se comprometerem no sentido de garantir direitos iguais
à todos.
 Reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com
deficiência.
 Fortalecer os laços de reciprocidade e solidariedade entre os
estudantes da região, respeitando e valorizando a diversidade e o
direito de inclusão.

CONCURSO HISTÓRICO LITERÁRIO

NORMATIVA

Este concurso consiste na apresentação de um trabalho original, de
caráter histórico literário, que aborde, obrigatoriamente, um dos
subtemas mencionados.

a) Os trabalhos devem ser individuais (não se aceitarão grupos) e
cada concorrente poderá apresentar apenas um trabalho.

Não serão admitidos trabalhos sobre temas/subtemas diferentes aos
apresentados.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Estudantes que estejam cursando o Ensino Médio nos países do
MERCOSUL (Educ. Média/Secundária ou Técnica):
 Nascidos/as exclusivamente nos anos 1999, 2000 e 2001;
 Com boa atuação escolar (frequência, conduta e rendimento);
 Com capacidade para conviver com jovens com deficiência, de
diferentes culturas e crenças religiosas, além de estar disposto a
cumprir integralmente o regulamento e o percurso da viagem.

COMO PARTICIPAR?
1.
2.

Apresentação escrita: Os trabalhos deverão ser apresentados em
espanhol ou português, com uma extensão mínima de 10 páginas e
máxima de 20, digitado em fonte Times New Roman ou
Arial, tamanho 12. Além destas vinte páginas, o trabalho poderá
conter os anexos que se julguem necessários (gráficos, entrevistas,
bibliografia, etc.).
Apresentação em Braile: apresentados com uma extensão máxima
de 40 páginas.
Apresentação em Libras: vídeos com duração mínima de 5 min e
máxima de 8 min, produzido em Língua Brasileira de Sinais, com
tradução ou acompanhado de um breve texto que contenha um
resumo do conteúdo do vídeo.
Apresentação audiovisual: vídeos de curta-metragem com duração
mínima de 5 min e máxima de 10 min, gravados nos formatos: MP4,
AVI, WMV ou MPEG.

TEMA
“Integração Regional: Por uma educação sem barreiras e
fronteiras”. Participação e Inclusão no MERCOSUL.
SUBTEMAS
 Avanços no reconhecimento dos direitos e atendimento às pessoas
com deficiência.
 Inclusão dos estudantes com deficiência nas instituições de ensino.
 Percepções sobre aceitação, respeito e valorização das diferenças
entre as pessoas.
 Análise das transformações físicas e culturais na construção de uma
sociedade inclusiva, levando em consideração à eliminação de
barreiras e a acessibilidade.

Escolher um subtema.
Elaborar um trabalho original sobre o subtema escolhido, nos
seguintes formatos:
a) monografia;
c) ensaio;
d) texto literário (narração, contos curtos, poesia).

3.

4.

Completar o formulário de participação, que está incluído neste
folheto (não se esquecer de colher a assinatura dos
pais/responsáveis).
Apresentar o trabalho e a documentação requerida até o dia 05
de julho de 2016.

b) Os estudantes que se inscreverem no Concurso,
automaticamente, autorizam o uso e a publicação de seu trabalho
para outros fins que o Ministério ou o SEM considerem oportunos.
Em nenhuma hipótese haverá devolução dos trabalhos.
c) Um Comitê ad hoc nacional estabelecerá, em primeiro lugar, os
critérios para a seleção dos trabalhos. Posteriormente, selecionará
os 6 (seis) melhores trabalhos e outros 3 (três) com caráter de
suplentes, com ordem de prioridade. Dos 6 trabalhos selecionados,
prioritariamente, ao menos dois deverão pertencer a estudantes
com deficiência. Sendo ainda, um de cada região brasileira (norte,
nordeste, sul, sudeste e centro-oeste) e um representante dos povos
tradicionais. Além disso, dos 6 trabalhos, 4 deverão pertencer à
alunos da rede pública de ensino.
d) Para a seleção se propõe levar em conta, entre outros critérios de
avaliação, os seguintes aspectos: criatividade, originalidade, uso e
referência de variadas fontes de informação.
e) Os ganhadores serão notificados até o dia 5 de agosto de 2016,
através do Ministério da Educação. Os suplentes somente serão
notificados no caso de abstenção dos vencedores.
f) Os vencedores deverão apresentar ao Ministério de Educação
toda a documentação necessária para participar da viagem que
receberão como prêmio (autorização dos pais/tutores para viajar
para a República Federativa do Brasil).
g) O Ministério da Educação designará um/a Coordenador/a para
acompanhar os estudantes na referida viagem.
A viagem ocorrerá entre os dias 16 a 23 de outubro de 2016 e
percorrerá a República do Paraguai, conforme programação que
será enviada aos ganhadores.
Para
maiores
informações,
portal.mec.gov.br/caminhosdomercosul

acessar:

