O que é o Prêmio Ibero-Americano de
Educação e Museus?
É uma iniciativa do Programa Ibermuseus que visa
identificar, ressaltar e apoiar o fortalecimento da
Educação e dos Museus, com ênfase à diversidade e
à pluralidade das práticas ibero-americanas, por
meio de duas categorias:
• Categoria I – Projetos realizados
ou em andamento
• Categoria II – Fomento a projetos
em fase de elaboração
e/ou planejamento

Qual é a premiação?
Serão premiados três projetos na Categoria I e cinco projetos na
Categoria II, no total de US$ 75.000 (setenta e cinco mil dólares).
Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:
• Categoria I
1º lugar US$ 15.000,00 (quinze mil dólares)
2º lugar US$ 7.000,00 (sete mil dólares)
3º lugar US$ 3.000,00 (três mil dólares).
• Categoria II
Cinco prêmios de US$ 10.000,00
(dez mil dólares), cada um.
Poderá ser premiado somente um projeto
por instituição, considerando as duas
categorias. No caso da premiação de mais
de um projeto na Categoria I, será
considerado aquele com maior pontuação,
reconhecendo-se o seguinte projeto com a
distinção de Menção Honrosa.

Que instituições podem participar?
Quaisquer instituições culturais, educativas e afins da Comunidade IberoAmericana, que estejam ligadas à administração pública (municipal, regional
ou nacional), ou instituições privadas, sem fins lucrativos e que atuem nas
áreas de interseção entre educação e museus.
As instituições premiadas nas duas últimas edições do Prêmio, em qualquer
categoria, poderão participar exclusivamente da Categoria I e serão
premiadas com Menção Honrosa.
Comunidade Ibero-Americana
Andorra, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua,
México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Como e quando os projetos
podem ser inscritos?
 O interessados podem acessar o edital e os formulários de inscrição por
meio do site do Programa Ibermuseus - Convocatórias;
 As inscrições estarão abertas até o dia 18 de junho de 2016.
 Resultados: serão divulgados no site do Programa Ibermuseus até o dia
31 de dezembro de 2016.

Importante!
Os formulários (anexos) em versões editáveis estão
disponíveis no link: www.ibermuseus.org/downloads
em: “Prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus”

Qual a documentação necessária
para a inscrição na Categoria I?
 Formulário de inscrição devidamente preenchido;
 Certificado de existência legal da instituição;
 Certificados de cumprimento de obrigações tributárias;
 Conta Bancária no nome da instituição candidata, número
da agência bancária e código SWIFT para a recepção de
transferência bancária proveniente do Brasil.

Qual a documentação necessária
para a inscrição na Categoria II?
 Formulário de inscrição devidamente preenchido;
 Certificado de existência legal da instituição;
 Certificados de cumprimento de obrigações tributárias;

 Conta Bancária no nome da instituição candidata, número
da agência bancária e código SWIFT para a recepção de
transferência bancária proveniente do Brasil.
 Cronograma de execução;
 Orçamento da(s) atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s);
 Planejamento de comunicação;
 Resultados esperados;

Mais informações
Consulte o edital do 7º Prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus em:
www.ibermuseus.org/convocatorias
Unidade Técnica - Programa Ibermuseus
+55 (61) 3521 4038
convocatorias@ibermuseus.org
SBN Q. 02, Lt. 08, Ed. CNC III, 15º andar
CEP 70040-000. Brasília-DF, Brasil.

Realização

