
 

 

Ano Internacional do Planeta Terra 

2007-2008-2009 

 

Concurso para estudantes 

O Ano Internacional do Planeta Terra está promovendo um concurso 

para estudantes de 18 a 22 anos de idade participarem do evento de 

lançamento mundial do Ano Internacional do Planeta Terra em Paris, França no 

período de 11 a 14 de fevereiro de 2008.  Os participantes deverão apresentar 

de maneira criativa um ensaio, poema, música, desenho, vídeo, fotografia etc 

sobre um ou mais dos dez temas abordados pelo Ano Internacional do Planeta 

Terra, quais sejam: 1. Água Subterrânea, 2. Desastres Naturais, 3. Terra e Saúde, 4. Clima, 5. 

Recursos naturais e Energia, 6. Megacidades, 7. Núcleo e Crosta terrestres, 8. Oceanos, 9. Solos, 

10. Terra e Vida.   

Para maiores informações consultar a página do AIPT 

http://www.esfs.org/studentcontest.html 

Envio das produções até 15 de novembro de 2007 para o Comitê Brasileiro do 
Ano Internacional do Planeta Terra :  
a/c Carlos Oiti Berbet 
coiti@mct.gov.br     
Endereço postal: SQS 104, Bloco E, apto 201, Asa Sul, CEP 70343-050, 
Brasília - DF. 

mailto:coiti@mct.gov.br
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O Ano Internacional do Planeta Terra está promovendo um concurso 

para estudantes de 18 a 22 anos de idade participarem do evento de 

lançamento mundial do Ano Internacional do Planeta Terra em Paris, França no 

período de 11 a 14 de fevereiro de 2008.  Os participantes deverão apresentar 

de maneira criativa um ensaio, poema, música, desenho, vídeo, fotografia etc 

sobre um ou mais dos dez temas abordados pelo Ano Internacional do Planeta 

Terra, quais sejam: 1. Água Subterrânea, 2. Desastres Naturais, 3. Terra e Saúde, 4. Clima, 5. 

Recursos naturais e Energia, 6. Megacidades, 7. Núcleo e Crosta terrestres, 8. Oceanos, 9. Solos, 

10. Terra e Vida.  Para maiores informações sobre os temas consultar os folhetos explicativos oficiais 

disponíveis na página do AIPT www.esfs.org

Regras para apresentação da produção:  
- Ensaio: máximo de 1600 palavras 

- Poema/música: máximo de 400 palavras 

- Desenho/pintura: máximo de um formato A3 (29,7 x 42 cm) 

- Filme/desenho animado: máximo de 10 minutos. 

 

A produção deverá ser apresentada preferencialmente em inglês ou francês. 

http://www.esfs.org/


 
 
Data limite e local para envio do material: 
Enviar até 15 de novembro de 2007 para o Comitê Brasileiro do Ano Internacional do Planeta 

Terra :  

a/c Carlos Oiti Berbet 
coiti@mct.gov.br     

Endereço postal: SQS 104, Bloco E, apto 201, Asa Sul, CEP 70343-050, Brasília - DF. 

Procedimentos de avaliação e resultado: No máximo quatro trabalhos serão 

selecionados pelo Comitê Nacional levando em conta criatividade e 

originalidade, sintonia com o tópico e estilo da produção. O resultado da 

avaliação nacional deverá sair até o dia 07 de dezembro, quando será enviado 

ao Comitê Internacional para o julgamento final .  

Premiação: 

Os estudantes selecionados receberão passagem aérea e estadia em Paris no 

período de 11 a 14 de fevereiro de 2008 e participação no Evento de 

Lançamento do Ano Internacional do Planeta Terra nos dias 12 e 13 de 

fevereiro 2008. Dentre os 350 estudantes selecionados no mundo, quatro serão 

convidados a apresentar seus trabalhos oralmente durante o evento citado.  

 

Para maiores informações consultar: www.esfs.org/studentcontest.html 
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