
 
EDITAL Nº 008/2017 

PRÊMIO NAÍDE TEODÓSIO DE ESTUDOS DE GÊNERO – ANO X 

Seleção pública de artigos científicos, relatos ou projetos de experiência pedagógica, redações 

e roteiro para documentário digital de curta metragem.  

A Secretaria da Mulher (Secmulher), a Secretaria de Educação (SEE), a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECTI), a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), a Companhia Editora 

de Pernambuco (Cepe), a Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco 

(Fundarpe), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) tornam público alterações no presente Edital, 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E O CRONOGRAMA ATUALIZADO DO PRÊMIO 

NAÍDE TEODÓSIO DE ESTUDOS DE GÊNERO – ANO X, conforme quadro abaixo, sendo 

aceitas a partir da presente data, trabalhos de estudantes de ensino médio e/ou técnico 

subsequente, professores e professoras do ensino médio e/ou técnico subsequente, 

estudantes de graduação e pós-graduação. 

Inscrições 

As inscrições para o concurso estão prorrogadas, são gratuitas e serão realizadas ate o 

período de 15 de agosto de 2017, pela internet nos seguintes endereços: 

www.secmulher.pe.gov.br ou www.facepe.br. 

Cronograma Atualizado  

EVENTO DATA 

Publicação do edital no Diário Oficial do Estado e nos sites da 
Secretaria da Mulher e da FACEPE 

15/05/2017  

Período de inscrições 15/05/2017 a 30/06/2017 

Período de Prorrogação das Inscrições  15/08/2017 

Divulgação das inscrições aceitas no Diário Oficial do Estado e 
nos sites da Secretaria da Mulher e da FACEPE 

05/09/2017 

Período de interposição de recursos à confirmação das inscrições 06 e 07/09 

Análise e Julgamento dos trabalhos 11 a 22/09/2017 

Divulgação do resultado final no Diário Oficial do Estado e no site 

da Secretaria da Mulher e da FACEPE 
27/09/2017 

Período de interposição de recursos aos resultados 28 e 29/09/2017 

Cerimônia de entrega da premiação 05/12/2017 
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