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Prêmio King Hamad Bin Isa Al-Khalifa da UNESCO 

pelo Uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Educação 
 
 
 

 

Critérios de Elegibilidade e Processo de 
Nomeação de 2018 

'O uso de TICs inovadoras para garantir educação para os 

grupos mais vulneráveis' 

Prazo limite para envio: 31 de outubro de 2018 

A edição de 2018 do Prêmio tem como objetivo premiar projetos que alavancam tecnologias 

inovadoras para oferecer educação de qualidade para grupos vulneráveis. Projetos ou 

indivíduos que usam soluções de TIC integradas que mesclam tecnologia comumente usada 

com aplicações de TIC de fronteira são particularmente incentivados.  

 
O processo de inscrição consiste em dois estágios, uma inscrição e uma nomeação.  

 
Inscrição: um candidato deve preencher e enviar um formulário de inscrição on-line através 

de uma Comissão Nacional para a UNESCO ou uma Organização não-Governamental (ONG) em 

parceria oficial com a UNESCO. 

Nomeação: uma Comissão Nacional em questão ou ONG internacional em parceria oficial com a 

UNESCO devem analisar e nomear os candidatos aprovados. 

 

1. Quem é elegível para se candidatar? 

Critérios de elegibilidade: 

Indivíduos, instituições ou organizações não-governamentais que fizeram inovações notáveis e 

contribuições significativas por meio de projetos para apoiar e/ou promover o uso criativo das TICs 

para garantir a educação dos grupos vulneráveis excluídos. 

Os critérios abaixo serão levados em consideração: 

• A duração dos projetos/atividades deve ser de pelo menos um ano, para permitir uma 
avaliação dos resultados; 

• Inovação e abertura de conteúdo e ferramenta; 

• Evidência de sustentabilidade para aplicação a longo prazo; 
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• O projeto/atividade deve ser uma primeira nomeação para um Prêmio deste tipo.
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2. Como se candidatar? 

Para candidatos elegíveis: 

1. Crie sua conta: Solicite a criação de uma conta de usuário e indique por meio de qual entidade 

você fará sua inscrição através do seguinte link: www.unesco.org/ict-ed-prize/register Contas de 

usuários criadas para edições anteriores deste ou de outros Prêmios da UNESCO permanecem 

válidas. 

2. Vá para a plataforma on-line acessível em www.unesco.org/ict-ed-prize  preencha o 

formulário de inscrição on-line em inglês ou francês. Os candidatos são incentivados a 

incluir todos os materiais de apoio relevantes. 

3. Obtenha a declaração de apoio ou carta de nomeação:  Sua inscrição deve receber uma 

declaração de apoio (da Comissão Nacional do seu país para a UNESCO) ou ser acompanhada 

por uma carta de nomeação (de uma ONG em parceria oficial com a UNESCO). 

o Declaração de apoio de uma Comissão Nacional para a UNESCO: Uma vez que o 

seu formulário de inscrição on-line esteja preenchido, ele será transmitido 

diretamente por meio de uma plataforma on-line para a Comissão Nacional indicada. 

Certifique-se de que a Comissão Nacional o receba com antecedência para ter tempo 

suficiente para revisar e, possivelmente, indicar sua inscrição antes do prazo de envio 

de 31 de outubro de 2018 (UTC + 1, horário de Paris). Por favor, observe que cada 

Comissão Nacional da UNESCO pode enviar até 3 nomeações. 

o Carta de nomeação de uma ONG internacional em parceria oficial com a UNESCO: 

Você precisaria entrar em contato com uma ONG internacional em parceria oficial com a 

UNESCO, que esteja ativa no campo coberto pelo Prêmio. Depois de receber uma carta 

de nomeação por escrito dessa ONG, você deve enviar o formulário de inscrição on-line 

com a carta de nomeação anexa até dia 31 de outubro de 2018 (UTC + 1, horário de 

Paris). 

4. Dificuldades para chegar a uma entidade de nomeação apropriada: entre em contato com a 

Secretaria do Prêmio da UNESCO para TICs na Educação. 

5. Por favor, observe que autonomeações não podem ser consideradas. Qualquer formulário de 

inscrição não aprovado pela Comissão Nacional ou sem uma carta de nomeação emitida por uma 

ONG em parceria oficial com a UNESCO não será aceito pela Secretaria. 

 

 

3. Quem pode nomear? 

Governos dos Estados Unidos da UNESCO ou uma organização não-governamental internacional 

(ONG) em parceria oficial com a UNESCO ativa no campo coberto pelo Prêmio. Cada governo ou 

ONG internacional não pode enviar mais de três nomeações para qualquer edição do Prêmio. 

 

Para Comissões Nacionais para a UNESCO e ONGs em parceria oficial com a UNESCO 

1. Selecionar seus candidatos: Informe todas as partes interessadas envolvidas e crie um comitê 

de seleção ou painel para selecionar os candidatos. 

2. Nomeie até três candidatos: Selecione os três melhores candidatos, cujos projetos estão 

alinhados com o tema da edição de 2018. Você é incentivado a trabalhar com os candidatos para 

preparar seus formulários de inscrição. 

3. Emitir uma declaração de apoio ou uma carta de nomeação: Prepare uma declaração de 

apoio para cada um dos candidatos indicados a serem incluídos no formulário de inscrição 

on-line. Ela deve conter (em inglês ou francês) os seguintes elementos: 

http://www.unesco.org/ict-ed-prize/register
http://www.unesco.org/ict-ed-prize


4  

• uma descrição do histórico e realizações do candidato; 

• um resumo do trabalho ou os resultados do trabalho, publicações e outros 
documentos comprovativos de grande importância, submetidos à consideração; 

• uma avaliação sucinta   da contribuição do candidato para os objetivos do 
Prêmio. 

 
4. Para Comissões Nacionais: Você receberá uma notificação sempre que uma inscrição for enviada 

para sua nomeação. A notificação conterá um link para o formulário on-line, que será acessível 

através do endereço de e-mail (associado à sua conta genérica da UNESCO), para sua análise 

e possível nomeação. 

5. Para ONGs em parceria oficial com a UNESCO: se solicitado por um candidato e desejando 

enviar a nomeação, você deve fornecer ao candidato uma carta de nomeação a ser anexada pelo 

candidato ao formulário de inscrição on-line. 

Caso necessite de algum esclarecimento sobre o processo de nomeação, por favor contate 
diretamente: 

 

Secretaria do Prêmio King Hamad Bin Isa Al-Khalifa da UNESCO pelo Uso das TICs na 

Unidade de Educação para as TICs em Educação 

Divisão de Políticas e Setor de Educação de Sistemas de 

Aprendizagem ao Longo da Vida 

UNESCO 

7 place Fontenoy 

75352 PARIS 07 SP 

França 

e-mail: ictprize@unesco.org 
 

Estamos ansiosos para receber suas inscrições e nomeações.  

mailto:ictprize@unesco.org

