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 ¨CAMPUS IBERO-AMÉRICA¨ será o nome do grande 
programa ibero-americano de mobilidade acadêmica. 

 
 

Yoalli Lamarre, uma estudante mexicana ganha o concurso “Ponha nome ao 
seu futuro” entre quase 7.000 propostas de 22 países ibero-americanos.  

  
Madri, 14 de setembro. A Secretária-Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan, e o Secretário-Geral 

da OEI, Paulo Speller, anunciaram durante a reunião da 25ª Conferência Ibero-americana de 

Ministros da Educação realizada na Andorra na última segunda-feira, que a grande iniciativa de 

Mobilidade Acadêmica Ibero-Americana se chamará “CAMPUS IBERO-AMÉRICA”.  

 

O nome ganhador do concurso “Ponha nome ao seu futuro” convocado pela Secretaria-Geral Ibero-

americana (SEGIB) e a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (OEI) em conjunto com o Conselho Universitário Ibero-americano (CUIB) que concederam a 

oportunidade aos universitários ibero-americanos de nomear a grande iniciativa de mobilidade e 

intercâmbio acadêmico da região. No concurso participaram quase 7.000 jovens de 22 países. 

 

CAMPUS IBERO-AMÉRICA foi o nome proposto pela ganhadora, Yoalli Lamarre, uma estudante 

mexicana de 25 anos que estuda o 5º semestre de Marketing Internacional na Universidade Aberta 

e à Distância do México (UnADM), vive em Guadalajara, trabalha como assistente pré-escolar em 

um colégio da sua cidade e, ademais, é mãe arrimo de família com um filho de 4 anos. 

 

“Estudar descobrindo novos horizontes, um campus universitário imenso, de 22 países, além das 

fronteiras”, essa foi a ideia que inspirou Yoalli que, com o prêmio obtido, poderá melhorar seus 

estudos quando termine a graduação que cursa atualmente. 

 

 CAMPUS IBERO-AMÉRICA será a ação de intercâmbio acadêmico mais ambiciosa da região criada 

até o momento para que estudantes, professores e pesquisadores ibero-americanos possam ampliar 

seus estudos e realizar pesquisas em qualquer dos países ibero-americanos. A XXIV Cúpula Ibero-

americana (Veracruz, 2014) concordou estabelecer esta iniciativa que faz parte do Espaço Ibero-

americano de Conhecimento, encarregando a Secretaria-Geral Ibero-americana e a Organização 

dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) de aplicá-la.  
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Mais informação: 

Ponha nome ao seu futuro 
Mobilidade ibero-americana  

 
 

 
 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o organismo permanente de apoio da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo na preparação das Cúpulas Ibero-americanas responsável pela execução dos mandatos derivados dos mesmos. 

Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
impulsando a cooperação na educação, a coesão social, e a cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. 
 

A XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo ocorrerá de 28 a 29 de outubro de 2016 na 
Colômbia, sob o lema “Juventude, Empreendedorismo e Educação”. 

 
Mais Informação http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 

 
Contato para meios: 

 
Marcelo Risi, Chefe de assessoria de imprensa 

MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34 629317991 

 
 

A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é um organismo de 
caráter intergovernamental de cooperação em educação, ciência e cultura de âmbito Ibero-americano. Promove os 

Objetivos Educativos 20121, cuja finalidade é melhorar a qualidade e a equidade na educação para combater a pobreza e 
a desigualdade. 

 

Mais Informação: http://www.oei.es Siga-nos: @EspacioOEI Participe: https://www.facebook.com/Paginaoei 

 
Contato para meios: 

 
Carmen Torres, Responsável de Comunicação 

ctorres@oei.es 
 

(+34) 91 594 43 82 · 638748217 
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