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1º PRÊMIO DE JORNALISMO REVISTA AFIRMATIVA: A 

JUVENTUDE COMUNICA O DIREITO A VIDA 

 

 

O PRÊMIO  

 

1. O 1º PRÊMIO DE JORNALISMO REVISTA AFIRMATIVA: A 

JUVENTUDE COMUNICA O DIREITO A VIDA é organizado pelo coletivo 

de mídia independente Revista Afirmativa, com o apoio do Fundo Brasil de 

Direitos Humanos e do Instituto Odara da Mulher Negra, e visa estimular a 

produção jornalística com o tema: As Violências Contra Juventude Negra 

Brasileira. Este segmento da sociedade sofre uma sequência de violações de 

direitos básicos, que determinam a condição de desvantagem em relação aos 

seus pares etários brancos e de classes sociais privilegiadas. Estas violações vão 

desde a negação a direitos que fortalecem a identidade, como direito à 

comunicação e a informação, à negação do direito à vida, exemplificado nos 

dados de extermínio da juventude negra, que mata anualmente 30 mil jovens no 

Brasil. Portanto, o Prêmio tem como principal objetivo: 

   

- Premiar jornalistas recém formadxs e estudantes de jornalismo que proponham 

e executem trabalhos que deem visibilidade as mais diversas formas de 

violências contra a juventude negra no Brasil (extermínio; violência sexual; 

LGBTfobias; negação de direitos sexuais e reprodutivos, etc, bem como, formas 

de resistências da juventude negra para garantia de direitos). 

 

2. INSCRIÇÕES  

2.1 A participação no 1º Prêmio de Jornalismo Revista Afirmativa: A Juventude 

Comunica o Direito a Vida é aberta a estudantes de jornalismo e jornalistas 

formadxs entre 2014, 2015 e 2016.  

 

a) A inscrição é gratuita e cada inscritx poderá enviar apenas uma 

proposta de pauta. 

b) Xs candidatxs deverão se inscrever no link: INSCRIÇÃO 

c) As propostas inscritas devem ser inéditas ao público. Propostas já 

publicadas ou executadas em qualquer outro meio serão 

automaticamente desclassificadas. 

https://docs.google.com/forms/d/1GJEMcoziPovVCrWlT06pbspauVDo-pEf-eafEDHObRw/edit


 
 

 

 

 

revistaafirmativa.wix.com/afirmativa 

d) As inscrições terão início dia 15 de novembro de 2016, com 

encerramento no dia 15 de dezembro de 2016, às 23h59, 

impreterivelmente. 

e) Xs candidatxs homologadxs no período da inscrição, terão o prazo de 

10 dias após o encerramento das inscrições para enviar suas 

reportagens para o email: premioafirmativa@gmail.com. (Deadline 

23h59 do dia 25 de Dezembro). 

 

f) Além das reportagens devem ser enviados também os seguintes 

documentos digitalizados 

- Currículo 

- RG e CPF 

- Comprovante de Matrícula (para graduandos) 

- Diploma ou certificado de conclusão emitido pela instituição 

(para formados) 

 

 

 

3) - REPORTAGEM E PROPOSTA DE PAUTA 

 

 Para inscrição no Prêmio de Jornalismo Revista Afirmativa, x candidatx 

precisa preencher no formulário a pauta que pretende desenvolver. 

 As três melhores reportagens poderão ser publicadas na 3ª edição impressa 

da Revista Afirmativa. A melhor reportagem poderá ser matéria de capa. 

 Às reportagens devem conter no máximo quatro laudas, fonte 12, 

espaçamento 1,5 e folha A4. 

 

OBS: Xs candidatxs homologadxs na inscrição receberão e-mail da equipe da revista, 

bem como, será publicado uma lista dxs candidatxs no site. Atente-se que a 

documentação determinante na homologação da inscrição é a pauta que será 

desenvolvida. 

 

IMPORTANTE: Ao se inscrever, x participante dá plenos direitos à equipe da 

Revista para usar o produto, dando obviamente, os devidos créditos ao 

proponente. 

 

 

mailto:premioafirmativa@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1GJEMcoziPovVCrWlT06pbspauVDo-pEf-eafEDHObRw/edit
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4) AVALIAÇÃO 

 

4.1 Os textos inscritos serão analisados por uma comissão julgadora composta 

por profissionais das áreas e selecionados pela comissão organizadora do 

prêmio. A comissão julgadora será soberana em suas decisões e se reservará ao 

direito de não realizar a premiação caso os textos não atinjam a qualidade 

esperada. 

 

4.2  Os critérios gerais para a premiação obedecerão ao princípio de estímulo à 

produção jornalística de interesse social, combate ao racismo, machismo, 

LGBTfobias, e a defesa da Democracia, dos Direitos Humanos e da 

Cidadania. 

 

5) PREMIAÇÃO  

 

5.1 Caberá à Comissão Julgadora indicar às 3 (três) melhores reportagens. 

 

5.2 A premiação ocorrerá da seguinte forma: 

 

Primeiro Lugar: R$ 2.000.00 + Publicação da reportagem na revista impressa 

Segundo Lugar: R$ 1.200.00 + Publicação da reportagem no site da revista (com 

possibilidade de publicação na revista impressa) 

Terceiro Lugar: R$ 500,00 + Publicação da reportagem no site da revista (com 

possibilidade de publicação na revista impressa) 

 

 

6) DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Não poderão concorrer trabalhos que não versem sobre o tema Violências 

Contra a Juventude Negra. 

 

 Não poderão participar deste Prêmio diretores, dirigentes e funcionários das 

entidades que compõem a sua Comissão Organizadora. 

 

 A inscrição e envio dos textos já caracteriza a aceitação pelo participante das 

regras do prêmio. O participante, assim, também se compromete como 
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responsável pelas informações prestadas e reconhece como sendo o único autor 

dos textos inscritos. 

 

  Os trabalhos que não obedecerem às exigências do Regulamento serão 

recusados pela Comissão Organizadora. 

 

  Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 

  Não cabe recurso à decisão do júri e da Comissão Organizadora, que se reserva 

o direito de recusar qualquer inscrição que julgar inadequada aos objetivos do 

Prêmio, bem como cancelar as categorias que não considerar suficientemente 

representativas. 

 

 O resultado final será divulgado pela internet na página da Revista Afirmativa: 

revistaafirmativa.wixsite.com/afirmativa 

 

 

 

 

 


