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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: educbasica-araguaina@seduc.to.gov.br 
 
Ofício n° 284/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 

 
        Araguaína, 14 de julho de 2011 
 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: 7ª Edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. 
 

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 
1.  O Governo Federal lançou a 7ª Edição do Prêmio Construindo a Igualdade de 
Gênero. A iniciativa pretende estimular e fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa sobre as 
desigualdades existentes entre homens e mulheres no Brasil. 
 
2.  As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro de 2011. Podem concorrer 
estudantes do ensino médio, graduados, especialistas, mestres e estudantes de doutorado, com 
redação e artigo científicos. 
 
3.  O prêmio é um iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), do 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico(CNPq/MCT), do Ministério da Educação (MEC) e da ONU 
Mulheres, que pretende contemplar abordagens de classe social, geração, raça, etnia e 
sexualidade no campo dos estudos das relações de gênero, mulheres e feminismo, além de 
sensibilizar a  sociedade para essas questões. 
 
4.  Escolas públicas e privadas que estejam desenvolvendo projetos e ações 
pedagógicas para a promoção da igualdade de gênero poderão concorrer na categoria  “Escola 
Promotora da Igualdade de Gênero”. 
 
5.  Será premiada uma escola por região, que receberá a quantia de R$ 10 mil. O 
dinheiro deverá ser aplicado na ampliação e fortalecimento de ações promotoras da igualdade 
de gênero. 
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6.  Na categoria estudante de Ensino Médio são duas possibilidades: “Etapa 
Nacional” e “Etapa Unidade da Federação”. Ao todo, serão 27 vencedores, um por Estado e 
Distrito Federal que serão agraciados com bolsas de estudo, computadores e impressoras. Nas 
categorias: “Mestre e Estudante de Doutorado”, “ Mestre, Graduado, Especialista e Estudante 
de Mestrado” e “Estudante de Graduação” serão premiados os seis melhores artigos 
científicos, sendo dois selecionados para cada categoria. Ao todo, os textos vencedores 
receberão premiações em dinheiro no valor de R$ 23 mil, além de bolsas de estudo. 
 
7.  Informações complementares poderão ser obtidas no site 
http://www.igualdadedegenero.cnpq.br 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 
 


