
REGULAMENTO 
IV EDIÇÃO DO CONCURSO DE EXPERIÊNCIAS GERONTOLÓGICA S 

“UMA SOCIEDADE PARA TODAS AS IDADES” 
 

Prazo para o envio de trabalhos 
31 DE JULHO DE 2010 

 
A RLG, www.gerontologia.org, anuncia a quarta edição do concurso. 

 
Este concurso se realiza com o apoio do Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 
América Latina y Caribe (PRAM) e tem por objetivo estimular e difundir experiências de 
projetos, programas, campanhas e outras ações latinoamericanas destinadas à promoção da 
qualidade de vida das pessoas idosas – particularmente daquelas mais pobres – e a destacar a 
velhice como condição positiva da vida. 
 
 
I.  PODERÃO PARTICIPAR ORGANIZAÇÕES E PESSOAS FÍSIC AS COM EXPERIÊNCIAS 
DE TRABALHO QUE TRATEM DE ALGUM DOS SEGUINTES TEMAS : 
 
1. Promoção de solidariedade e convivência entre as gerações. 
 
2. Promoção de direitos humanos, tratamento digno, autonomia, inclusão e participação social 
das pessoas idosas. 
 
3. Promoção de bem-estar na velhice, formação e capacitação de cuidadores; organização de 
serviços de apoio a pessoas idosas e suas famílias.  
 
4. Promoção de uma cultura positiva da velhice; superação de estereótipos e preconceitos 
sobre as pessoas idosas. 
 
5. Experiências educativas; utilização de Tecnologias de Informação e de Comunicação; 
desenvolvimento de programas nos meios de comunicação impressos, radiofônicos e 
televisivos, com participação de pessoas idosas.  
 
6. Busca de equidade de gênero na velhice. 
 
7. Fortalecimento de redes, organizações (ONGs) e associações de pessoas idosas 
 
8. Espiritualidade transcendência na velhice. 
 
9. Atividades e trabalho voluntário com e/ou dirigidos a pessoas idosas. 
 
10. Expressões artísticas, literárias, re-creativas  com participação de pessoas idosas. 
 
 
II. QUEM PODE PARTICIPAR? 
 

� Organizações  da sociedade civil sem fins lucrativos (ONG, redes, associações, etc.) 
� Pessoas físicas , independente se atuam em instituições estatais ou privadas (agentes 

comunitários, profissionais, voluntários, etc.) 
 
Observações: 
- O concurso está destinado somente a experiências desenvolvidas em países da 

América Latina. 
- As experiências apresentadas deverão ter pelo menos um ano de desenvolvimento. 
- Serão igualmente consideradas experiências financiadas com recursos oficiais ou 

privados. 
 
Não serão aceitos: 
- Trabalhos premiados em outros concursos. 
- Trabalhos premiados ou indicados em edições anteriores deste concurso. 
- Ensaios, relatos pessoais, revisões bibliográficas, teses ou monografias universitárias. 



III. CATEGORIAS DO CONCURSO E SELEÇÃO DAS EXPERIÊNC IAS PARA A 
PREMIAÇÃO 
 

- Experiências empreendidas por Organizações: serão escolhidas duas (2) 
experiências ganhadoras, de um máximo de dez (10) trabalhos indicados. 
- Experiências empreendidas por Pessoas Físicas: serão escolhidas duas (2) 
experiências ganhadoras, de um máximo de dez (10) trabalhos indicados. 

 
IV. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS : 
 
1. Aspectos formais 

 
� Estrutura: 

- Um resumo da experiência (máximo de 250 palavras), incluindo palavras-chave. 
- Uma introdução que inclua contextualização da experiência em termos 

demográficos y sócio-culturais. 
- Fundamentação: razão de ser da experiência. 
- Descrição da experiência. 
- Objetivos. 
- Participantes. 
- Atividades. 
- Resultados. 
- Conclusões. 
- Referências bibliográficas ou documentales e fontes consultadas 

 
� Formato: 

- Os trabalhos deverão apresentar-se em formato Word, letra Arial (ou similar) 
tamanho 10, com margens de 2,5 centímetros, em todos os lados (superior, 
inferior, direito e esquerdo). 

- A extensão máxima será de 15 páginas tamanho carta (incluídos possíveis gráficos 
e fotografias). O espaçamento entre as linhas deve ser de um espaço e meio. As 
páginas devem estar numeradas. 

- Com o propósito de facilitar a leitura, recomenda-se alinhar os textos à esquerda; 
ou seja, não poderão estar “justificados”. 

- No cabeçalho deve incluir-se:  
o o título do trabalho (no máximo 15 palavras),  
o um pseudônimo,  
o o(s) eixo(s) temático(s) do trabalho (considerando uma ou mais das 

categorias mencionadas no ponto I). 
o a categoria em que se apresenta (Organização ou Pessoa física) e,  
o o país. 
 

� Idiomas:  espanhol ou português. 
 

Observações:  
- Em um arquivo diferente, identificado com o pseudônimo, o(a) autor(a) deverá enviar 

um breve currículo com informações básicas. Neste, é imprescindível também que 
conste o nome, cargo e e-mail de uma pessoa de referência que possa certificar a 
existência da experiência. 

- As organizações deverão enviar, além do currículo do(a) autor(a), um breve currículo 
da organização. 

- As experiências só podem ser apresentadas por meio de documento escrito. Não serão 
aceitos vídeos nem arquivos de áudio. 

- Somente serão admitidas fotografias que estejam incluidas no documento 
correspondente à apresentação da experiência. 

 
 
2. Data limite de recebimento dos trabalhos:  

Segunda-feira, 31 de Julho de 2010. 
 
 
 



3. E-mail para envio dos trabalhos:  
concurso2010@gerontologia.org  
Observação: somente serão admitidos trabalhos submetidos através do E-mail 
mencionado. 

 
4. Documentos que deverão ser enviados: 

� Na categoria Organizações: 
- Texto escrito da experiência 
- Currículo do(a) autor(a). 
- Currículo da organização. 

� Na categoria Pessoas Físicas: 
- Texto escrito da experiência 
- Currículo do(a) autor(a). 
 

V. PRÊMIOS.  
 

� Trabalhos apresentados na categoria Organizações: 
- Primeiro Prêmio: 1500 EUROS 
- Segundo Prêmio: 1000 EUROS 

 
� Trabalhos apresentados na categoria Pessoas Físicas: 

- Primeiro Prêmio: 1000 EUROS 
- Segundo Prêmio: 500 EUROS 

 
Observações: 
- Os prêmios serão entregues 30 dias depois da publicação dos resultados do 

Concurso. 
- No caso das Organizações, o prêmio será entregue ao responsável pela instituição, 

de acordo às informações constantes no currículo enviado.  
- No caso das Pessoas Físicas, o prêmio será entregue ao(a) autor(a), ou ao(a) 

autor(a) principal, em caso de existirem vários autores. 
- Os trabalhos premiados e indicados serão publicados na página web da Red 

Latinoamericana de Gerontología <www.gerontologia.org> 
- A Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) poderá posteriormente publicar um 

livro impresso de memórias do Concurso “Uma Sociedade para todas as Idades”, 
que inclua os trabalhos premiados e uma seleção dos trabalhos indicados. 

- A premiação do Concurso será anunciada na página web da Red Latinoamericana 
de Gerontología (RLG) no dia 1º. de Outubro de 2008, Dia Internacional do Idoso. 

- A Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) entregará um  certificado de 
reconhecimento a cada trabalho indicado pelo júri do concurso. 

 
VI. JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
Os trabalhos serão avaliados por um júri internacional, conformados por três (3) especialistas 
no tema de envelhecimento e velhice, provenientes de diferentes países da América Latina. A 
decisão tomada em consenso pelo júri será inapelável. No caso em que o júri considere que os 
trabalhos apresentados não reúnam a qualidade suficiente, o concurso poderá ser declarado 
sem ganhadores, já seja em sua totalidade, ou em uma das modalidades em particular. 
 
Os critérios de avaliação considerados pelo júri serão os seguintes: enfoque geral, 
fundamentação conceitual, perspectiva assumida sobre a velhice, resultados e impactos, 
pertinência, originalidade, objetivos e metodologia, coerência interna do trabalho, reflexividade 
avaliativa (valoração e apreciação) da experiência por parte de seus autores. 
 
Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) 
09 de Abril de 2010. 
 
Em caso de dúvidas, escrever para: 
Ximena Romero - Coordenadora da RLG 
ximenaromero@gerontologia.org 
 
 


