
Você já refletiu sobre o lugar da 
mulher na sociedade brasileira? 

Considera que brancas(os) 
e negras(os) têm as mesmas 

oportunidades? 

Esses temas são 
trabalhados na sua escola?

Já percebeu que muitas 
vezes mulheres e homens ocupam 
lugares diferentes na sociedade? 

www.spm.gov.br

CONSTRUINDO A IGUALDADE

Estimular a produção científica e a reflexão 
crítica acerca das desigualdades entre mulheres 
e homens. Com esse objetivo, a 10ª Edição do 
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero vai 
selecionar redações e artigos científicos, além 
de experiências inovadoras de escolas públicas 
ou privadas, sobre as diversas formas de  
discriminação relacionadas à questão de gênero. 
Esse é um grande passo  para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária para 
 

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.

mulheres e homens.
inscrições até 

28/11/2014

A igualdade é uma conquista 
que deixa o Brasil melhor
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Mulheres, discriminação, relações raciais, classe 
social, etnia, geração, sexualidade. Esses são 
alguns dos temas que estudantes podem 
escolher para participarem da 10ª edição do 
Prêmio. Pesquise em livros, artigos, converse com 
pessoas de sua convivência. A mudança da 
sociedade pode começar bem perto de você.

Estudantes fazendo a diferença

As escolas podem participar relatando ações
inovadoras por meio de um projeto pedagógico. 
Essa iniciativa  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.
Professoras e professores, diretoras e diretores,
participem e façam com que as ações positivas 
da sua escola transformem a realidade em que 
vivemos. Incentivem alunos e alunas a refletirem 
sobre esse importante tema.

O papel das escolas na 
transformação da sociedade

ESCOLAS 

Escola promotora da 
Igualdade de Gênero

Projetos e Ações
Pedagógicas*

10 a 15 páginas R$ 10 mil por escola para cada UF

Categoria Produção de texto Formato Premiação

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.

Fique 
ligado!

PARTICIPANTES

10 a 15 páginas

Estudante de
Graduação

Especialização
e Mestrado

Doutorado

Artigo Científico 10 a 15 páginas
Para os dois primeiros colocados: R$ 5 mil + 

bolsa de iniciação científica (CNPq) por 12 meses

Categoria Produção de texto Formato Premiação*

Artigo Científico

Artigo Científico 20 a 30 páginas
Para os dois primeiros colocados: R$ 10 mil + bolsa 

de doutorado no país (CNPq)

Para os dois primeiros colocados: R$ 8 mil + bolsa 
de mestrado no país (CNPq)

15 a 20 páginas

www.igualdadedegenero.cnpq.br Acesse o material 
de apoio na página 

de inscrição.

* Os trabalhos deverão abordar experiências a todas as formas de discriminação - enfatizando a gestão democrática da escola e ambiente escolar, 
bem como a comprovação de sua implementação.

Estudante do
Ensino Médio

Redação 2 a 4 páginas 
Etapa Nacional: (3 primeiros lugares) Laptop e Impressora 

+ bolsa de iniciação científica júnior (CNPq) de 12 meses
Etapa UF: computador  para os 24 primeiros colocados

* Consulte condições de participação e premiação no site www.igualdadedegenero.cnpq.br

E FAÇA A SUA INSCRIÇÃO ATÉ 28/11/2014

ACESSE O REGULAMENTO

Escrever sobre IGUALDADE dá prêmio
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