
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêmio King Hamad Bin Isa Al Khalifa da UNESCO 

pelo Uso das TICs na Educação 
 
 

Perguntas Frequentes 

O tema para 2018 é 'O uso de TICs inovadoras para 

garantir educação para os grupos mais vulneráveis' 

Prazo limite para envio: 31 de outubro de 2008 

Elegibilidade 

• Se eu atender aos critérios de elegibilidade, posso me inscrever diretamente para o 
Prêmio? 

Inscrições diretas ou autonomeações não são aceitos. Todos os candidatos devem ser 

nomeados por: 

o O governo de um Estado membro da UNESCO, através de sua Comissão Nacional 

para a UNESCO. Recomenda-se primeiro abordar a Comissão Nacional do seu país 

para a UNESCO (ver lista aqui) ou 

o Uma ONG ou Fundação em parceria oficial com a UNESCO. Você pode entrar em 
contato com uma ONG que trabalha em seu campo (veja a lista aqui). 

Cada Estado Membro / Organização pode nomear até 3 candidatos. 

Os Estados Membros / Organizações coordenam seu próprio processo de seleção 

nacional/interno, prazos e critérios para decidir quem nomear para o Prêmio. A UNESCO 

não pode e não influencia essas decisões ou processos de qualquer forma. 

• Eu já me candidatei para outras edições do prêmio. Posso me candidatar novamente? 

Sim.  Se você já se inscreveu e não ganhou o Prêmio King Hamad Bin Isa Al-

Khalifa da UNESCO, incentivamos que você envie sua inscrição outra vez. Por 

favor, observe que o seu programa/projeto deve estar em andamento. 

• Meu projeto é um projeto governamental. Posso me inscrever? 

Sim, os candidatos podem ser indivíduos ou organizações. 

• Sou uma ONG em parceria oficial com a UNESCO. Posso me inscrever? 

Como uma ONG em parceria oficial com a UNESCO, você pode nomear até três 

candidatos para cada edição do Prêmio. 

Autonomeações não são aceitas. Significa que uma ONG em parceria oficial com a 

UNESCO não pode se candidatar ao Prêmio. Se você deseja que sua ONG seja 
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nomeados para o Prêmio, aconselhamos entrar em contato com o governo de 

um Estado Membro da UNESCO ou uma Organização parceira que mantenha 

relações oficiais com a UNESCO. 

 
 

Registro 

• Onde posso me registrar? 

Por favor, envie uma solicitação de conta para o seguinte link: www.unesco.org/ict-

ed-prize/register 

• Não recebi os detalhes da minha conta, o que devo fazer? 

Por favor, verifique sua caixa de spam para detalhes da sua conta. Se você não 

receber um e-mail dentro de 2 dias úteis, entre em contato com a Secretaria do 

Prêmio TIC para obter assistência (ictprize@unesco.org). 

 
 

Iniciar Sessão 

• Esqueci minha senha, o que devo fazer? 

Por favor, use o seguinte link para redefinir sua 

senha: 

https://teams.unesco.org/sites/changePWD/ 
 
 
 
 

Declaração de apoio ou carta de nomeação  

• O que é uma declaração de apoio (apenas para Comissões Nacionais)? 

Uma declaração de apoio é uma recomendação emitida pela sua Comissão 

Nacional para a UNESCO. Uma vez concluída a sua inscrição, esta será 

diretamente transmitida à Comissão Nacional indicada para sua revisão e eventual 

nomeação. Você receberá uma notificação, se a Comissão Nacional endossou ou 

não sua inscrição. 

• O que é uma carta de nomeação (para ONGs)? 

Uma carta de nomeação é um documento por escrito emitido por ONGs em 

parceria oficial com a UNESCO. Este processo não ocorre através de uma 

plataforma on-line. Você precisa entrar em contato com uma ONG, que pode 

nomear você e preparar uma carta relevante. Você anexará então esta carta 

de nomeação ao seu formulário de inscrição on-line. 
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