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ACTA-ACORDO REDE MERCOCIDADES UNIDADE TEMÁTICA EDUCAÇÃO ANO 2013

Aos nove dias do mês de maio do ano dois mil e treze, em ocasião da realização das Jornadas 

internacionais “O uso das TIC’s em Educação, reunião UTE 2013 da Rede de Mercocidades, 

Educ@sur, “Aula Virtual de Mercocidades” no Cabildo Histórico da Cidade de Córdoba e em 

presença das representações da Lic. BISCEGLIA, Adriana, Coordenadora UTE Córdoba, pela 

Secretaria de Educação da Municipalidade de Córdoba, GARBER, Nidia, Sub-coordenadora 

UTE, Diretora Geral, Municipalidade de Rosário. Província do Santa Fé, Argentina; 

NASCIMENTO, Rosemeire De Oliveira, Secretária Adjunta de Educação, São Bernardo do 

Campo, Brasil; CARDOSO Romi Leffa,Secretária Adjunta , Secretaria de Educação de Canoa, 

Brasil; ALMEIDA Fernando José, Diretor da Secretaria Municipal de Educação Orientações 

Técnicas, São Paulo, Brasil; ANDRADA, Silvana María, Coordenadora da Municipalidade de Río 

Tercero, Província da Córdoba, Argentina; BOLLERO, Diego Roberto, Coordenador técnico 

comunicacional, Municipalidade de Rosário, Província do Santa Fe, Argentina; CAMPOS, 

Daniel Carlos, Assessor de Gabinete, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Brasil; CARRA, Diana 

Esther, Diretora de educação, Municipalidade de Río Tercero, Prov. De Córdoba, Argentina; 

GALLO LEZAMA, Andree Farez, Promotor Juvenil e Educativo, Municipalidade Provincial de 

Trujillo, Peru; GARCIA, Neide Marcondes, Secretária Adjunta de Educação, Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, Brasil; GIANOGLIO, Miriam Viviana, Coordenadora Municipalidade de 

Rio Tercero, Prov. da Córdoba, Argentina; GOICOCHEA TORRES, Carlos Eduardo, Subgerente, 

Municipalidade Provincial de Trujillo, Peru; LONGO, Silvia, Responsável da Área Educativa, 

Villa María, Prov. da Córdoba, Argentina; PEIRONE, Sonia Gabriela, Coordenadora, 

Municipalidade de Río Tercero, Prov. da Córdoba, Argentina; PÉREZ, Gonzalo, Subsecretário 

de Relações Internacionais, Município de Quilmes, Secretaria Executiva de Mercocidades, 

Buenos Aires, Argentina; Rodriguez, Marcela Andrea, Universidade de Villa María, Prov. da 

Córdoba, Argentina; SILVA, Carlos Eduardo, Diretor de Departamento de Planejamento e 

Informática na Educação, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Brasil; VILLALBA BELÉN, Lidia 

Elizabeth, Coordenadora Executiva da Unidade Montevideo Cidade Educadora, Uruguay; tem 

sido implementada uma agenda de trabalho participativo durante os dias 8 e 9 de Maio do 

ano em curso, como oportunidade do aprofundamento legítimo dos processos de integração 
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da Rede de Mercocidades, orientada ao fortalecimento e aplicação de novas ferramentas, que 

apontem a uma melhor comunicação e interação das comunidades educativas das cidades 

membro. Em consonância com os eixos de trabalho  apresentados pelas coordenações  

anteriores ( Site Web UTE – Rosário), as prioridades educativas das agendas locais que 

conformam a UTE e desde a perspetiva integradora do Projeto Educ@sur apresentado por 

Córdoba, propõe-se aprofundar os vínculos entre as cidades participantes, utilizando como 

estratégia a implementação de uma  PLATAFORMA e-learning, que sem dúvida facilitará o

trabalho entre docentes e alunos de todos os níveis educativos. 

Em tal sentido e como resposta à necessidade de articular com outros atores: universidades, 

organizações de sociedade civil, agências estaduais, organismos regionais e internacionais, se 

potenciará um cenário que enriquecerá o intercâmbio de experiências, propiciando inovações 

dinâmicas e o fortalecimento da identidade regional.

ENUNCIADOS REITORES DO PRESENTE ACORDO

ESTABELECIMENTO de princípios que possibilitem a seleção dos recursos tecnológicos 

adequados, já que estes influem com forte determinação na formação do pensamento, da 

linguagem e as formas de comunicação.

AMPLIAÇÃO de critérios referidos à utilização das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, como instrumento de emancipação social e de afirmação dos direitos humanos.

CRIAÇÃO de novos espaços virtuais que possibilitem o desenvolvimento de cidadanias 

regionais, através da educação escolar em todos os seus níveis.
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EM CONSIDERAÇÃO COM OS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE CITADOS 

CONCORDA-SE EM CONVIR

Que IMPORTA às representações presentes, a implementação do Projeto EDUC@SUR, como 

proposta de inclusão da dimensão cidadã regional, já que possibilitará oportunidades de 

promoção de projetos comuns de integração educativa.

ESTIMULAR a execução de experiências entre as escolas em rede de diferentes cidades, 

contemplando produções que respondam a dimensões locais, regionais e universais.

ESTABELECER convênios com universidades, organizações da sociedade civil, agências 

estaduais, organismos regionais e internacionais, com o objetivo de apoiar os projetos 

escolares, priorizando os interesses determinados pelas políticas públicas sustidas pelas 

diferentes representações.

ENFATIZAR as propostas orientadas à formação de cidadania, a participação pública e a 

responsabilidade social.

PRIORIZAR ações conjuntas de nível regional, sem descuidar a marca das experiências locais

para avançar na construção de significados.

FOMENTAR o uso das Tics através de ações com intencionalidade pedagógica  interdisciplinar, 

incluídas nos Planos Educativos Institucionais, que gerem uma progressiva interação entre as 

escolas de Mercocidades.

REJEITAR a visão de que as crianças e jovens por pertencer a uma cultura digital, podem 

espontaneamente incorporar valores, habilidades y competências formativas, sem a 

necessária y valiosa intervenção dos docentes no marco duma proposta curricular.

INCLUIR a alfabetização digital na Educação de Jovens e Adultos, não somente como una 

destreza ou forma de inclusão social, senão como possibilidade de leitura crítica do mundo 

digital, para o desenvolvimento de políticas culturais emancipadoras.
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ESTABELECER pautas que delimitem e apontem a oferta de temas y contidos que não 

respondam a interesses curriculares genuínos, assumindo o tratamento e a abordagem das 

mesmas, através das áreas e disciplinas de pertença. 

CONVIDAR às representações de UTE Mercocidades, a somar os seus aportes para o

afiançamento do Projeto EDUC@SUR 2013.

COMPROMETER esforços para a implementação efetiva de Projetos colaborativos, no marco 

do Projeto EDUC@SUR 2013. 

OUTRAS PROPOSTAS EXPLICITADAS NO MARCO DAS JORNADAS UTE CÓRDOBA

 Realizar um foro virtual prévio à reunião da UTE Mercocidades.

 Promover ações que resgatem valores locais para compartilhá-los com as cidades 

membro, com o objetivo de construir identidade latino-americana.

 Aprofundar o compromisso das cidades no desenvolvimento e implementação dos 

projetos, a fim de colaborar e acompanhar as coordenações UTE.

 Apoiar e difundir as experiências exitosas na rede de Mercocidades para contribuir ao

seu crescimento.

 Reflexionar acerca das problemáticas comuns a todas as regiões, y gerar estratégias 

superantes que permitam enfrentar com êxito estes desafios. 

 Reconsiderar o prazo de permanência nas coordenações, já que o período de um ano é 

escasso para a concreção efetiva das propostas que formulam-se.

 Potenciar e ativar o Banco de Alternativas Pedagógicas Inovadoras.

 Desenvolver propostas que orientem o uso das TICs, evitando a desumanização e

fortalecendo princípios de solidariedade e inclusão social.

 Suster no tempo, políticas públicas que permitam a sustentabilidade das propostas de 

integração escolar.

 Afiançar a idéia de que as TICs oferecem recursos que devem estar ao serviço dos 

projetos pedagógicos de cada região.
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 Prestar especial atenção à multiplicidade de fatores que influem no êxito e

continuidade dos projetos, tanto desde a perspetiva das Políticas Educativas 

governamentais, como desde o exercício dos deveres e obrigações da profissão

docente.

 Reforçar a concepção de que a cultura é prévia à educação e a dota de significados, 

pelo qual os projetos pedagógicos não devem desconhecer os marcos culturais desde 

os quais têm sido concebidos.

 Abordar desde a reflexão compartilhada, o paradigma de apropriação de Recursos 

Tecnológicos que respondem a uma ordem mundial, preservando os princípios de 

identidade regional latino-americana.

 Aprofundar para o interior das representações de UTE-Mercocidades, instâncias de 

análises, debate y planificação de ações estendendo os tempos de trabalho.

 Contribuir à difusão e sistematização do Projecto COMUNIC@COLE!-Mercosur, do

Programa IN: Inovação y Coesão Social, que promove o processo de desenvolvimento y 

sistematização de metodologias educacionais, implicando estudantes e professores de 

colégios com perfis diferenciados. www.oficinadeimagens.org.br

AÇÕES PROPOSTAS PELA COORDENACÃO UTE-MERCOCIDADES, 

CÓRDOBA 2013 

o A implementação duma plataforma e-learning para a concreção  de projetos colaborativos 

entre as cidades membro,  mediante um convénio com a Universidade Nacional de Córdoba.

o Potenciar o site web UTE gestado pela UTE Rosario 2012.

o Intervir através de videoconferências no Congresso de Educação promovido pela 

representação da Cidade de Río Tercero, no mês de agosto do ano em curso.  

o Promover o intercâmbio de experiências entre docentes das diferentes cidades que 

conformam a rede.

o Participar durante o mês de setembro do seminário proposto pela cidade de Guarulhos 

Brasil.
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o Convite à expo: “Córdoba, Ciudad Educadora de Mercociudades”, os días 17 y 18 de outubro

de 2013, em cuja ocasião se apresentará um stand de difusão de projetos de Mercocidades.


