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transformando realidades”.

Este ano (2019) o “Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica” (IPDRS) lança um Concurso 
Anual, para Jovens, com o propósito de incrementar a quantidade e qualidade da produção de con-
hecimento sobre desenvolvimento rural de base camponesa indígena na América do Sul.
Este concurso pretende estimular a produção de conhecimento, reflexão, debates e propostas sobre 
diversos temas do desenvolvimento rural; contribuir a difusão de conteúdos diversos aos tradicional-
mente divulgados e promover e ampliar a participação de mulheres e homens jovens, fomentando 
suas contribuições na área. O tema deste ano propõe trabalhar “Mulheres rurais: inovando estraté-
gias, transformando realidades”. 
Os trabalhos, em registro escrito e visual, devem destacar as perspectivas e experiências de mulhe-
res rurais organizadas, inovando recursos, estratégias e saberes, viabilizando seus projetos de vida, 
de maneira autogestionária, pessoal ou coletivamente. Assim como, perspectivas teóricas, políticas 
e culturais que mostrem a capacidade autônoma das mulheres rurais em seus próprios contextos, a 
respeito de suas problemáticas territoriais; e promover as experiências organizativas, reivindicações, 
associativas, campanhas, mobilizações baseadas na autonomia e autogestão das mulheres rurais, em 
seus âmbitos territoriais. Ao participar do Concurso deve considerar-se a perspectiva rural e um po-
sicionamento a favor dos sujeitos, mulheres e homens, camponeses, indígenas e afrodescendentes 
como protagonistas de suas vidas e propostas, sem omitir sua relação e práticas junto aos aliados 
(consumidores, mercados, cooperação internacional, instituições ou instancias de governos locais) 
que apoiam diretamente suas iniciativas e demandas.



Podem participar do concurso mulheres e homens jovens (entre 22 e 35 anos de idade), estudantes investiga-
dores, ativistas, docentes universitários, gestores de políticas públicas, funcionários/as estatais e de instituições 
de desenvolvimento, líderes e membros de organizações sociais, que concentram sua atividade no âmbito do 
desenvolvimento rural de base camponesa indígena nos países sulamericanos. 



• Processos de pesquisa-ação de / em conjunto com mulheres rurais, que promo-
veram processos de autogestão.

• Abordagens políticas e teóricas das mulheres rurais.

• Sistematização de experiências de campanha de divulgação, mobilização pelos 
direitos ou demandas das mulheres rurais.

• Sistematização de experiências de redes de articulação territorial.

• Sistematização da experiência inovadora de associações produtivas de mulheres 
rurais.

• Sistematização da experiência de obtenção de direitos específicos de mulheres 
indígenas em territórios coletivos.

• Sistematização da experiência de novas organizações que reivindicam mulheres 
rurais.

• Sistematização de iniciativas culturais, artísticas ou outras de mulheres rurais e em 
relação às agendas de reivindicações rurais.

ORIENTAÇÃO TEMÁTICA



DETALHES SOBRE OS ENSAIOS
• A narrativa deve ter, pelo menos, três partes que indicam uma construção discursiva 
respeitosa e transparente, para com a comunidade ou o entorno sociocultural.

• O relato devem ser em primeira pessoa.

• Os documentos escritos em espanhol ou português.

• Extensão média de 25 (vinte e cinco) páginas (aproximadamente 60.400 caracteres 
com espaços).

• Numa perspectiva que auxilie a articule olhares a nível sul americano.

• A linguagem e a opção das narrativas devem ter uma perspectiva intercultural e gera-
cional.

• Contribuições metodológicas inovadoras.

•Título e subtítulos atrativos.

•Considerar referencias bibliográficas de fontes secundarias, dados de referencia de fon-
tes primarias e explicação dos pseudônimos, caso necessário.

•Em formato de Word, letra tipo Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5.

•Autoria individual ou grupal. 



SOBRE OS VÍDEOS CURTOS

Os vídeos devem ser inéditos e não haver-se difundido em outros meios ou redes sociais.

• Em formato mp4 e não superar os 500 MB.

• Com duração de aproximadamente 1 minuto.

• Em distintos gêneros e técnicas, incluídos os produzidos pelo celular.

• Incluir um pôster ou fotograma do vídeo (imagem de apresentação).

•Uma Ficha Técnica, com os seguintes dados: Titulo da obra, data da produção e/ou reali-
zação, resumo (sinopse), tempo de duração e créditos.

• Nome completo, fotografia atual e currículo resumido das/as participantes.

• De autoria individual ou coletiva.



Comitê de Qualificação
O Comitê de Qualificação é composto por cinco pessoas, representantes das instituições patrocina-
doras do Concurso, que farão a avaliação assim que o período de recepção de ensaios e vídeos for 
concluído, de acordo com o cronograma do processo.

Submissão de propostas
As perguntas serão recebidas até 20 de dezembro de 2019, prazo até que as propostas em ambas 
as categorias sejam recebidas por e-mail concurso@ipdrs.org. Além do trabalho, escrito ou visual, 
cada participante deve enviar seu currículo, fotografia e informações de contato e local.

Critérios de Qualificação
Os principais elementos que o Comitê levará em consideração na avaliação dos trabalhos incluem 
aspectos como: relevância do tema, inovação e criatividade, perspectiva regional, abordagem de gê-
nero, interculturalidade, contribuição metodológica e qualidade narrativa.

Para os vídeos, o Comitê considerará a relevância do assunto, a criatividade, a originalidade e a ino-
vação, além de aspectos técnicos da fotografia (composição, planos, luz) e edição.



Prémios
Os ensaios serão premiados com US $ 650 no primeiro lugar, US $ 500 no segundo e US $ 250 no terceiro. Todos 
eles serão editados e publicados na série IPDRS Explorations.

Os vídeos serão premiados com US $ 550 no primeiro lugar, US $ 450 no segundo e US $ 200 no terceiro. Eles 
serão publicados no portal IPDRS. Todos eles serão publicados e publicados nas plataformas digitais do IPDRS e 
seus aliados.

Os prêmios serão pagos através de saques bancários. Em conformidade com as leis bolivianas, o IPDRS deve efetuar 
os correspondentes impostos retidos na fonte.

Nas duas categorias, se houver trabalhos que não se qualifiquem nos três primeiros lugares, mas sejam de interesse 
para publicação, eles obterão menção honrosa sem reconhecimento monetário e os autores serão convidados a 
publicá-los na seção correspondente.



ACTIVIDAD SEPT OCT NOV DIC ENE

Preparação da concurso

Consultar alianças e suporte

Lançamento da concurso de 2019 23

Promoção e divulgação do assunto

Encerramento do concurso 20

Avaliação interinstitucional

Publicação dos vencedores 20

Prémio 30

Publicação de ensaios e vídeos curtos 2020
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