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“Ponha nome ao seu futuro” 

 

 Um concurso, um nome, uma bolsa de estudos 
 

 A Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Organização dos Estados 
Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o Conselho 
Universitário Ibero-Americano (CUIB), lançam a campanha para pôr nome à 
iniciativa de mobilidade e intercâmbio acadêmico, pertencente à Aliança para 
a Mobilidade Acadêmica.  

 

 De 10 de maio a 10 de junho de 2016, qualquer estudante universitário dos 22 
países ibero-americanos pode sugerir um nome através da plataforma 
www.ponhanomeaoseufuturo.org. O proponente do nome ganhador receberá 
uma bolsa de estudos.  

 
Madrid, Espanha, 10 de maio de 2016 – “Ponha nome ao seu futuro” é uma 
campanha que convida os estudantes universitários da Ibero-América a pôr nome à 
iniciativa ibero-americana de mobilidade e intercâmbio acadêmico. 
 
O firme respaldo a este projeto por parte da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado 
e de Governo (Veracruz, dezembro de 2014), permitiu avançar na criação da Aliança para 
a Mobilidade Acadêmica. Até 2020, prevê-se que pelo menos 200.000 jovens ibero-
americanos possam realizar uma parte de seus estudos em outro país da Ibero-América.  
 
Ao propor um nome ao que pode ser sua bolsa de estudos, a campanha permite que os 
beneficiários potenciais do intercâmbio acadêmico – estudantes, pesquisadores e 
professores – participem desde o início na construção desta iniciativa. 
 
“Ponha nome ao seu futuro” foi apresentado hoje através do Facebook, a rede social líder 
na Ibero-América. As organizações promotoras da iniciativa enfatizam que “a campanha é 
sobre o futuro dos jovens, já que a mobilidade acadêmica lhes abrirá maiores 
oportunidades profissionais e pessoais; queremos que eles conheçam e acompanhem a 
construção deste projeto que lançamos através do Facebook, a maior rede social da 
região ibero-americana, para que este projeto faça parte do diálogo entre milhões de 
jovens ibero-americanos”.  
 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e o Conselho Universitário 
Ibero-Americano (CUIB), estão convencidos de que entregar a iniciativa aos universitários 
de toda a Ibero-América para que eles decidam o seu nome, é a melhor maneira de 
construi-la e de encontrar sua identidade.  

http://www.ponhanomeaoseufuturo.org/
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Links importantes:  
 
Ponha nome ao seu futuro 
 
Aliança para a Mobilidade Ibero-Americana 
 
O Marco Ibero-Americano de Mobilidade Acadêmica (em espanhol)  
 
Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) 
 
A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferencia de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e 
Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimiento da 
comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos 
países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  
 
La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrÁ lugar del 28 al 29 de octubre de 2016 en 
Colombia, con el lema “Juventud, Emprendimiento y Educacion”. 
 
A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar nos dias 28 e 29 de outubro de 2016, na 
Colômbia, com o lema ¨Juventude, Empreendedorismo e Educação¨.  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contato para os meios: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa  
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
 
A Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um organismo de 
carater inter-governamental de cooperação em educação, ciência e cultura de âmbito ibero-americano. Promove as Metas 
Educativas 2021, cujo objetivo é melhorar a qualidade e a igualdade na educação para enfrenter a pobreza e a 
desigualdade.  
 
Mais informação: http://www.oei.es  Siga-nos: @EspacioOEI Participe: https://www.facebook.com/Paginaoei 

Contato para os meios: 
 
Carmen Torres, Responsável de Comunicação  
ctorres@oei.es  
 (+34) 91 594 43 82 · 638748217 
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