
Para estimular a re�exão em torno de todas as formas 
de discriminação - sexual, étnica, racial, por orientação 
sexual - é que você está convidada(o) a participar do 
9º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Faça 
uma redação ou um artigo cientí�co dizendo sua 
opinião sobre a situação das mulheres no nosso País. 
Queremos conhecer suas idéias e ter sua colaboração 
para construirmos uma sociedade mais justa e 
igualitária para mulheres e homens também. A 
mudança pode começar aí na sua escola ou 
universidade, entre suas amigas e amigos.

O Projeto pedagógico é uma iniciativa que 
visa ampliar e replicar as boas experiências 
que existem nas escolas brasileiras, além de 

fomentar o envolvimento da comunidade 
escolar em torno do debate sobre a 

igualdade.

Pesquise em livros, na internet, troque idéias com 
suas(seus) colegas, com suas(seus) professoras(es), 
namoradas(os), pais e mães.  Construa conhecimento, 
analise a realidade à sua volta. Queremos a sua 
opinião e a sua participação para formar uma 
sociedade democrática para todas(os) as(os) 
brasileiras(os)! Participe!

PESQUISE E ESCREVA SOBRE 
O TEMA DA IGUALDADE DE 
GÊNERO!

CONCURSO DE REDAÇÕES, ARTIGOS 
CIENTÍFICOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS 
ESCOLARES

      Inscrições abertas 

de 1º julho a 30 de setembro de 2013

Pesquise e escreva sobre o tema da igualdade de 
gênero!

Você já re�etiu sobre o lugar da mulher na 
sociedade brasileira? Você já percebeu que muitas 
vezes mulheres e homens ocupam lugares 
diferentes na sociedade? Você considera que 
brancas(os) e negras(os) têm as mesmas 
oportunidades? Você já pensou sobre essas 
questões? Esses temas são trabalhados na sua 
escola?

O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 
integra o conjunto de ações do Programa Mulher e 
Ciência, composto também pelo edital de apoio a 
pesquisas no campo dos estudos de gênero, 
mulheres e feminismos e pelo Encontro Nacional de 
Núcleos e Grupos de Pesquisa – Pensando Gênero 
e Ciências.

Este programa tem por objetivo estimular a 
produção cientí�ca e a re�exão crítica acerca das 
desigualdades existentes entre mulheres e homens 
em nosso país, contemplando suas intercessões 
com as abordagens de classe social, geração, raça, 
etnia e sexualidade.

Período de Inscrição: 1º de julho a 30 
de setembro de 2013

Veja a íntegra do regulamento e outras 
informações sobre o tema do Prêmio no 

endereço 
www.igualdadedegenero.cnpq.br

PARA CONCORRER:

Estudantes de Ensino Médio

Devem ser inscritas redações com um tamanho 
mínimo de duas páginas e máximo de quatro 
páginas (entre 1000 e 1500 palavras). 

QUAL A PREMIAÇÃO?

Etapa Nacional: Laptop e impressora 
multifuncional para cada um(a) das(os) 3 
candidatas(os) selecionadas (os) e Bolsa de 
Iniciação Cientí�ca Júnior (CNPq) com vigência de 
12 (doze) meses.

Etapa Unidade da Federação: Computador com 
monitor LCD para cada um(a) das(os) 24 
candidatas(os) selecionadas(os).

Escolas de Ensino Médio e Escolas de 
Ensino Médio Integrado a Educação 
Pro�ssional

Devem ser inscritos relatos de projetos e ações 
pedagógicas, com no mínimo 10 páginas e máximo 
de 15 páginas. Os trabalhos deverão abordar 
experiências da escola no campo da promoção da 
igualdade de gênero e do enfrentamento a todas as 
formas de discriminação – sexual, racial, étnica, por 

Mestre e Estudante de Doutorado

Devem ser inscritos artigos cientí�cos, 20 a 30 
páginas.

QUAL A PREMIAÇÃO? R$ 10 mil para cada um(a) 
das(os) 2 candidatas(os) selecionadas(os) e Bolsa 
de Doutorado no país (CNPq) mediante aprovação 
nos exames de seleção das instituições de ensino e 
pesquisa.

As inscrições para as categorias do ensino superior 
incluirão obrigatoriamente:

a) �cha de inscrição devidamente preenchida;

b) currículo atualizado na Plataforma Lattes – 
http://lattes.cnpq.br/; 

c) artigo cientí�co, contendo: título; autor(a); 
instituição de ensino e pesquisa; e quando houver, 
nome do (a) professor(a)-orientador(a); introdução, 
objetivos, metodologia, resultados da pesquisa e 
discussão, conclusões e referências bibliográ�cas; 

d) resumo do artigo cientí�co, contendo 
necessariamente: nome da(o) candidata(o); título 
do trabalho; instituição de ensino e pesquisa; e 
nome do professor(a) orientador(a); identi�cando 
as palavras-chave (até cinco). 

Nota: Não serão aceitos planos de trabalho, projetos 
de pesquisa e trabalhos incompletos, com resultados 
parciais.

orientação sexual, enfatizando a gestão 
democrática da escola e do ambiente escolar, bem 
como a comprovação de sua implementação. As 
experiências deverão estar em curso e no relato 
deve constar o cronograma de realização do 
projeto. Veja os detalhes do relato acessando o 
regulamento do Prêmio:

 www.igualdadedegenero.cnpq.br 

QUAL A PREMIAÇÃO? R$ 10 mil para uma 
escola por Unidade da Federação.

Estudante de Graduação

Devem ser inscritos artigos cientí�cos, 10 a 15 
páginas.

QUAL A PREMIAÇÃO? R$ 5 mil para cada um(a) 
das(os) 2 candidatas(os) selecionadas(os) e Bolsa de 
Iniciação Cientí�ca (CNPq) com vigência de 12 (doze) 
meses.

Graduada (o)e Estudante de Mestrado

Devem ser inscritos artigos cientí�cos, 15 a 20 
páginas.

QUAL A PREMIAÇÃO? R$ 8 mil para cada um(a) 
das(os) 2 candidatas(os) selecionadas(os) e Bolsa 
de Mestrado no país (CNPq) mediante aprovação 
nos exames de seleção das instituições de ensino 
superior.



1º de julho
a 30 de 
setembro
de 2013 

1º de julho
inscrições de:

mais informações:

igualdadedegenero.cnpq.br 

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM/PR – 
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero – Via 
N1 Leste, s/n, Pavilhão das Metas - Praça dos Três 
Poderes, Zona Cívico-Administrativa – CEP 
70.150-908.

Acesse regulamento e outras informações 
sobre o Prêmio no endereço:
 www.igualdadedegenero.cnpq.br

Informações podem ser obtidas pelos 
e-mails: premios@cnpq.br e 
mulhereciencia@spmulheres.gov.br

Esta é mais uma oportunidade para re�etirmos 
sobre as condições desiguais em que ainda vivem 
mulheres e homens em nosso País e sobre as 
formas de transformar positivamente esta 
realidade. Acesse e se inscreva:
 www.igualdadedegenero.cnpq.br 

COMO FAÇO MINHA INSCRIÇÃO?

As inscrições estão abertas de 1º de julho a 30 de 
setembro de 2013.

As inscrições devem ser efetuadas somente 
por meio eletrônico, no endereço
www.igualdadedegenero.cnpq.br

Para a categoria “Escola Promotora da Igualdade 
de Gênero”, as inscrições devem ser efetuadas 
por meio eletrônico, no endereço:
www.igualdadedegenero.cnpq.br e a 
documentação comprobatória, conforme o 
Regulamento, Art. 10, § 5°, “c”, pode ser 
encaminhada pelo Correio para o endereço: 

Atenção!

Cada candidata ou candidato poderá inscrever apenas um trabalho e este deverá ser individual.

Plágio é crime! Não copie trechos da internet ou de obras publicadas. Faça sempre referências às 
autorias e às suas fontes de pesquisa.

Professoras, professores, diretoras e diretores das escolas! Estimulem seus alunos e alunas a 
re�etirem sobre esse importante tema! Visitem o sítio www.igualdadedegenero.cnpq.br 
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