
 
 

 
 

Prêmio ISCI em homenagem a Christine Hunner-Kreisel 

A International Society for Child Indicators (ISCI) tem o prazer de anunciar seu prêmio 
bianual para pesquisadores e acadêmicos no campo do bem-estar infantil em 
homenagem a Christine Hunner-Kreisel. 

O prêmio será concedido na 8ª Conferência ISCI “Direitos e Oportunidades da Criança 
em um Mundo Desigual: Pesquisa, Política e Intervenção”, que será realizada em maio 
de 2022 em Gramado/RS, Brasil. 

O prêmio é direcionado a pesquisadores e acadêmicos em início de carreira cujas 
pesquisas multiculturais e qualitativas contribuem para o avanço do conhecimento sobre 
o bem-estar das crianças internacionalmente. O prêmio destina-se a apoiar 
pesquisadores e acadêmicos emergentes que buscam pesquisas neste campo. 

As indicações de acadêmicos (atualmente matriculados em um programa de doutorado 
ou a menos de 10 anos da conclusão do doutorado) podem ser enviadas apenas por 
pesquisadores e acadêmicos com um resumo aceito a ser apresentado na conferência. 
Não são aceitas autoindicações. 

A submissão deve incluir: 

1) Nome, informações de contato e detalhes de afiliação do indicado e da pessoa 
indicada. 

2) Breve biografia do candidato (1 página) 

3) Lista completa de publicações do candidato 

4) Resumo aceito para apresentação no congresso. 

As inscrições vão até 1º de maio de 2022. 

O prêmio será julgado pelo comitê do ISCI Awards. 

Por favor, envie indicações e encaminhe quaisquer perguntas para yuli@haruv.org.il. 
  

 



Christine Hunner-Kreisel 

Christine Hunner-Kreisel Membro do Conselho da ISCI; coeditora do periódico Child 
Indicators Research; Professora (Transculturalidade e Gênero) de Serviço Social do 
Departamento de Ciências da Educação e Sociedade da Universidade de Vechta.  

A pesquisa de Christine percorreu os campos de bem-estar infantil, ciência educacional, 
estudos de gênero, estudos islâmicos e migração. Em sua pesquisa sobre o Islã, 
Christine foi pioneira na combinação da Ciência da Educação com os Estudos Islâmicos, 
mapeando as complexas interações entre a formação da identidade e as normas 
religiosas e educacionais. Este trabalho sinalizou o compromisso de Christine em 
promover o respeito pela dignidade e autonomia individual, exemplificado nos seus 
estudos de Christine sobre infância, juventude e migração, particularmente no seu estudo 
sobre as forças sociais que moldam a migração entre o Azerbaijão e a Alemanha. Nesta 
pesquisa, Christine realizou um escrutínio crítico nos sistemas de autoridade, mostrando 
como a educação e o trabalho social podem atuar contra o racismo. Este trabalho 
forneceu o impulso para aplicar e desenvolver teorias da interseccionalidade ao estudo 
do bem-estar infantil. A pesquisa de Christine neste campo e sua liderança de pesquisa 
de uma rede global de estudiosos, conduziu estudos comparativos, multinacionais e 
qualitativos sobre o bem-estar das crianças. Christine entendeu sua pesquisa como um 
ato político que contribui para condições mais justas e igualitárias para crianças e jovens. 
Isso também se refletiu no compromisso de Christine em ser uma intelectual pública, 
enfatizando o intercâmbio entre a comunidade acadêmica e o público, por exemplo, por 
meio das conferências e congressos que organizou, os quais forneciam fóruns para 
discutir questões controversas sobre infância, adolescência, migração e gênero na 
esfera pública. Além disso, a forma autocrítica de trabalhar de Christine estimulou a troca 
animada com os colegas, em que colocou seus conceitos e ideias em debate. Dessa 
forma, criou e consolidou redes, amizades e uma cultura científica comunicativa. Sua 
prática de pesquisa trabalhou além das fronteiras e construiu pontes, sejam disciplinares, 
entre campos políticos ou contextos sociopolíticos. A criatividade de Christine, seu 
desafio ao ortodoxo, sua luta pela justiça, foram atributos que ela cultivou em seus alunos 
de mestrado e doutorado. Esses estudiosos, e os muitos colegas que ela inspirou, 
continuam seu legado. 

Este prêmio para pesquisadores promissores em início de carreira, realizando pesquisas 
multiculturais e qualitativas que avançam nosso conhecimento sobre o bem-estar das 
crianças, é uma homenagem a Christine Hunner-Kreisel – como líder de pesquisa, 
mentora, professora, colega e amiga. 


