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Sou uma liderança feminina, porém minha iniciativa também atende a meninos e homens. 

Posso me inscrever? 

Sim. O Prêmio Inspirar é destinado a iniciativas na área de arte e cultura lideradas por mulheres 

cis ou trans mas que podem beneficiar a diferentes públicos. 

  

Minha organização foi fundada por um homem, mas hoje eu sou a liderança à frente da 

organização. Posso me inscrever? 

Sim. O Prêmio Inspirar vai avaliar iniciativas no campo da arte e cultura lideradas por mulheres, 

mas que podem ter outras pessoas envolvidas em sua realização desde que a mulher tenha 

protagonismo na iniciativa. 

 

Comecei minha iniciativa ano passado, posso me inscrever? 

Sim, desde que até a data de término das inscrições sua iniciativa tenha completado 1 ano de 

existência. 

 

Posso realizar uma inscrição como Pessoa Física e outra como MEI? 

Não. O Prêmio Inspirar só permite 1 inscrição por proponente, em um dos perfis indicados na 

chamada. 

 

Minha iniciativa atua em diferentes territórios. Posso me inscrever? 

Sim. Importante é que sua iniciativa atue com arte e cultura, promova impactos sociais e que 

tenha alguma relação com esses territórios. 

 

Minha iniciativa também atua no campo da educação. Posso me inscrever? 

Apenas se sua iniciativa tratar de processos formativos em arte e cultura.  

 

Haverá prestação de contas referente ao valor do Prêmio? 

Não. Este valor é uma premiação em reconhecimento aos impactos e resultados de iniciativas no 

campo da arte e da cultura, não se refere a um aporte para execução de atividades. 

 

Posso gravar em um mesmo arquivo de áudio/vídeo todos os depoimentos para enviar o 

link como material complementar? 

Sim. Desde que seja dentro do limite de 1 minuto. O mais indicado é enviar um link de vídeo por 

depoimento. 

 

Minha Iniciativa aconteceu durante um tempo, mas agora não existe mais, posso me 

inscrever? 

Sim. Se você ajudou a transformar realidades, pode participar e nos contar como fez. 


