
 

 

 

Prêmio ISCI em homenagem a Alfred J. Kahn and Sheila B. Kamerman 

A International Society for Child Indicators (ISCI) tem o prazer de anunciar seu prêmio 
bianual para pesquisadores e acadêmicos na área de indicadores infantis em 
homenagem a Alfred J. Kahn e Sheila B. Kamerman. 

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 dirigido a pesquisadores e acadêmicos que demonstrem profundo 
envolvimento em estudos comparativos internacionais de bem-estar e bem-estar infantil, 
e que em seus estudos e produção acadêmica tenham contribuído significativamente 
para o avanço dos indicadores infantis internacionalmente 

O objetivo do prêmio é reconhecer a excelência no campo da pesquisa comparativa 
sobre indicadores infantis e bem-estar infantil. O prêmio destina-se a inspirar indivíduos 
a buscar pesquisas neste campo. 

As indicações podem ser submetidas apenas por pesquisadores e acadêmicos com um 
resumo aceito para ser apresentado na conferência. Não serão aceitas autoindicações.  

As submissões devem incluir: 

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

2) Breve biografia do candidato (1 página)  

3) Lista completa de publicações do candidato  

4) Resumo aceito para apresentação no congresso.  

O prazo final para nomeações é 1º de maio de 2022. 

O prêmio será julgado pelo comitê de prêmios ISCI 

Por favor, Envie indicações e perguntas para yuli@haruv.org.il.  

 



Alfred J. Kahn and Sheila B. Kamerman 

Alfred J. Kahn e Sheila B. Kamerman são reconhecidos como acadêmicos líderes na 
área de indicadores infantis. Seu trabalho pioneiro em estudos comparativos de políticas 
infantis e familiares refutou o movimento de indicadores sociais. 

Dr. Alfred Joseph Kahn (1919 –2009) foi um especialista americano em política social 
e pioneiro do serviço social. Poucos, ou nenhum, estudiosos no campo do serviço social 
impactaram a literatura e o pensamento na área de política social como ele. O Dr. Kahn 
foi um dos primeiros a realizar estudos comparativos sobre políticas infantis e familiares 
e monitorou a situação das crianças desde a década de 1940. Ele conduziu vários 
estudos nacionais e internacionais para o governo, fundações privadas e as Nações 
Unidas e governos estrangeiros, sobre planejamento social, serviços sociais, 
delinquência e planejamento comunitário para crianças. Publicou extensivamente sobre 
planejamento social, pesquisa de bem-estar social, o desenvolvimento de conhecimento 
em serviço social e comunidades de saúde mental e sobre políticas sociais comparativas 
com Sheila B. Kamerman. 

Sheila Brody Kamerman é professora emérita de Serviço Social para a prevenção de 
problemas de crianças e jovens da Compton Foundation Centennial na Columbia 
University. Ela e o Dr. Kahn codirigiram o Instituto de Políticas para Crianças e Famílias 
da Universidade de Columbia e o Programa de Pesquisa de Estudos Transnacionais. 
Dra. Kamerman é uma prolífica estudiosa e escritora. Além de sua pesquisa e redação 
acadêmica, ela atuou em vários conselhos de administração de organizações 
relacionadas a crianças e políticas, incluindo: Zero to Three: The National Center for 
Infants and Toddlers and their Families, Citizen’s Committee for the Children of New York; 
a Divisão de Direitos da Criança da Human Rights Watch, e a National Partnership of 
Women and Families. Ela fez parte do Conselho de vários periódicos acadêmicos, 
incluindo o Children and Youth Services Review, o Social Service Review e o 
International Social Security Review. A Dra. Kamerman trabalhou em estreita 
colaboração com organizações norte-americanas e internacionais em relação à 
educação e cuidados na primeira infância, políticas de licença parental e pobreza infantil. 


