
 
 

Diretriz de nomeação 

Prêmio Regional CUC da IUCN 

Objetivo 

Premiar e reconhecer o compromisso e as conquistas dos membros da IUCN CEC, para engajar 
pessoas com a conservação da natureza, alcançando os objetivos da IUCN através do 
networking, comunicação e educação e fortalecimento da abordagem da União Unitária. 

 

Sobre o CEC  

A Comissão de Educação e Comunicação (CEC) da IUCN usa ferramentas criativas e abordagens 
para conscientizar e inspirar ações para a conservação da natureza. 

O CEC é composto por especialistas em mudança e gestão, em comunicação estratégica, e em 
marketing. Com profissionais em aprendizado e capacitação, conservacionistas, e psicólogos 
comportamentais da conservação e educadores em todos os setores, que oferecem seu tempo 
para fortalecer a União em apoio ao Programa Único e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

 

Critério de eleição 

- Estar localizado em uma das regiões 

- Ser indicado por alguém da família IUCN (incluindo pessoas de organizações membro, 
comissões e secretariado, pontos focais nacionais). 

- Ter um compromisso de longa data de servir a conservação da natureza e da IUCN, como 
membro da CEC (mínimo de um ano) e fornecer apoio contínuo para cumprir a missão e as 
metas do “One Programme” - Programa Uno. Veja as perguntas concretas no formulário de 
indicação. 

- Os candidatos não podem fazer parte do júri regional 

- Os vencedores devem estar dispostos a viajar para a cerimônia de premiação. Visto, viagem, 
alojamento e as refeições são organizadas pelo individuo, os custos serão cobertos pelo CEC 
(mediante acordo prévio). 

- Os vencedores concordam em ser anunciados no site da CEC, blog, nas mídias sociais, 
relatórios anuais e outros materiais. 

- Os vencedores devem escrever um artigo sobre o seu trabalho para o site da CEC e/ou estar 
disponível para uma entrevista com o vice-presidente regional. 

 

 



 
Procedimento de Nomeação 

- Uma pessoa pode indicar no máximo um indivíduo para o prêmio regional 

As nomeações podem ser feitas em inglês e/ou - levando em consideração as características - 
em algumas regiões em francês, espanhol, a saber: 

1. Norte da África: inglês, francês 

2. África Ocidental e Central: inglês, francês, espanhol 

3. África Oriental e Austral: Inglês 

4. México, América do Norte e Caribe: inglês, francês e espanhol 

5. Meso e América do Sul: espanhol 

6. Leste da Ásia: inglês 

7. Sul e Sudeste Asiático: Inglês 

8. Ásia Ocidental: Inglês 

9. Europa Oriental e Ásia Central: Inglês 

10. Europa Ocidental: inglês 

11. Oceania: inglês 

As indicações em outra língua que não as indicadas acima não serão levadas em consideração 
consideração. 

Em regiões onde várias línguas são possíveis, escolha apenas uma língua e não faça  

nomeações duplicadas. 

As candidaturas podem ser enviadas on-line em 

Inglés: ://forms.gle/Y4cnAbZ6M1Jno1Z8A 

Frances: ://forms.gle/3yf86LRjCMHzNWoEA  

Español: ://forms.gle/jWuPW1SAjLzihRXW8 

 

Solução alternativa (em caso de indisponibilidade do formulário em determinadas áreas ou 
outros problemas de TI) é enviar o formulário (mediante a solicitação por e-mail) ao 
vice-presidente regional. 

Apenas as indicações recebidas entre os prazos regionais são elegíveis. Nomeações chegaram 
antes e depois do período respectivo de nomeação, será excluído. 

- Os nominadores devem permanecer disponíveis para os membros do júri no caso de 
informações adicionais sejam necessárias. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhvQOgiakgqtPe6cCzwEm3R-peo8pxVK-TngBq2hYPQyjLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqcfAlsVeSIBiV-fBaVY-IANit-_Gl6Fvgy3dzVsw1xcxPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2l-8FOtzKuNdoHjrSPId3NDAeGiBAmNRnwCmtnEy07qeNlA/viewform
https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication/regions


 
Processo de seleção 

- Vice-Presidentes Regionais da CEC da IUCN irão comparar as nomeações regionais recebidas, 
de verificar a elegibilidade e, se considerado elegível, apresentá-los ao júri 

- Os júris regionais são compostos por membros da CEC, prestando atenção às representação e 
ao equilíbrio de gênero 

- O júri regional selecionará um vencedor em cada região 

- O júri regional reserva-se o direito de não conceder o prémio, na ausência de um candidato 

- Os júris regionais podem decidir conceder vários indivíduos se as circunstâncias forem 
garantidas 

 

 

Anúncio do prêmio 

- O júri regional deverá marcar contato com o vencedor e, em seguida, fazer um anúncio 
público antes da apresentação do prêmio 

Apresentação do prêmio 

- O Prêmio Regional CEC será apresentado no Fórum Regional de Conservação da IUCN ou em 
outros eventos relevante em cada região 

- O vencedor do prêmio receberá um Certificado de Reconhecimento CEC e outro prêmio 
(varia por região) 

- O vencedor é convidado para o Fórum Regional de Conservação ou outros eventos 
relevantes. Alojamento e refeições são cobertos pelo CEC, organizado pelo indivíduo 

- O vencedor fará um breve discurso de aceitação na cerimônia de entrega do premio 

 

 

 

Formulário de Nomeação - amostra 

Este é o conteúdo do formulário de indicação para o seu interesse. Por favor NÃO preencha 
este formulário, em vez disso, visite os links a seguir e preencha lá sua nomeação. Demora 
aproximadamente 20 minutos. 

Inglés: ://forms.gle/Y4cnAbZ6M1Jno1Z8A 

Frances: ://forms.gle/3yf86LRjCMHzNWoEA  

Español: ://forms.gle/jWuPW1SAjLzihRXW8 

 

https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication/regions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEhvQOgiakgqtPe6cCzwEm3R-peo8pxVK-TngBq2hYPQyjLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqcfAlsVeSIBiV-fBaVY-IANit-_Gl6Fvgy3dzVsw1xcxPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2l-8FOtzKuNdoHjrSPId3NDAeGiBAmNRnwCmtnEy07qeNlA/viewform


 
Premiar e reconhecer o compromisso e as conquistas dos membros da IUCN CEC, para engajar 
pessoas com a conservação da natureza, alcançando os objetivos da IUCN através do 
networking, comunicação e educação e fortalecimento da abordagem da União Unitária. 

As indicações devem seguir os requisitos de idioma da região (veja a lista abaixo). Nomeações 
em línguas diferentes do que abaixo não serão levadas em consideração. 

1. Norte da África: inglês, francês 

2. África Ocidental e Central: inglês, francês, espanhol 

3. África Oriental e Austral: Inglês 

4. México, América do Norte e Caribe: inglês, francês e espanhol 

5. Meso e América do Sul: espanhol 

6. Leste da Ásia: inglês 

7. Sul e Sudeste Asiático: Inglês 

8. Ásia Ocidental: Inglês 

9. Europa Oriental e Ásia Central: Inglês 

10. Europa Ocidental: inglês 

11. Oceania: inglês 

 

Nominador 

Informações básicas sobre seu candidato e sua iniciativa 

Primeiro nome  

Sobrenome  

Região CEC da IUCN (por favor assinale uma) ● Norte da África 
● África Ocidental e Central 
● Leste e sul da África 
● México, América do Norte e o 
● Caribe 
● Meso e América do Sul 
● Leste da Ásia 
● Sul e Sudeste da Ásia 
● Oeste da Ásia 
● Europa Oriental e Ásia Central 
● Europa Ocidental 
● Oceania 

Por favor especifique o país, região e / ou cidade  

 



 
Organização e função  

Endereço de e-mail  

Número de telefone /cel  

Idade  

Nacionalidade  

Desde quando ele (a) é membro do CEC? Não 
tenho certeza do tempo exato? Verifique aqui: 
https://portals.iucn.org/union/anglist/people 

 

 

 

Nominador 

Informações detalhadas sobre seu candidato e sua iniciativa: 

Por que o candidato merece o Prêmio Regional CEC? Responda a cada pergunta em até 200 
palavras 

Por favor, dê mais detalhes sobre o candidato, concentrando-se nos critérios estabelecidos na 
chamada para a nomeação. 

 

1) Como o candidato contribuiu para o One Program da IUCN? (200 palavras) 

(:Programme | IUCN) com as ferramentas de Educação e Comunicação? Como o candidato 
esteve servindo CEC e fornecendo suporte contínuo para atender a missão e as metas da CEC? 

(:/Commission on Education and Communication | IUCN (até 200 palavras) 

2) Quais são resultados tangíveis (produtos de conhecimento ou outro impacto notável e 
permanente) o candidato produzido? Por favor, compartilhe algumas evidências, se disponível 
(lista de publicações, link para projeto ou outro item relevante). (até 200 palavras) 

3) Quantas pessoas o candidato envolveu na conservação da natureza por meio dessas 
atividades? 

Quais mudanças e impactos, incluindo mudança de comportamento e implementação de 
melhores práticas, ela/ele para o mundo com suas atividades? (Por exemplo: quantos setores 
estão representados entre os atores de sua iniciativa? Quais são os seus interesses e 
limitações? Qual é a mudança de comportamento que ele espera desses atores identificados? 

Sua iniciativa traz impacto de curto, médio ou longo prazo na educação para a conservação? e 
comunicação? (até 200 palavras) 

 

Nominador (você mesmo) 

 

https://portals.iucn.org/union/anglist/people
https://www.iucn.org/about/programme-work-and-reporting/programme
https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication


 
Primeiro nome  

Sobrenome  

Região CEC da IUCN  

Organização e função  

Endereço de e-mail  

Número de telefone  

Introdução em 140 caracteres  

Você é membro do CEC? Desde quando?  

É a única pessoa que você está nomeando? Cada proponente é elegível 
para enviar no máximo 1 

 
SIM / NÃO 

Eu permito que os membros do júri entrem em contato comigo no 
canais acima, em caso de complementaridade informações são 
necessárias para o meu candidato. 

 
SIM / NÃO 

 

 


