
REGULAMENTO

A Universidade Comunitária da Região de Chapecó, em conjunto com a Caixa Econômica Federal,

abre as  inscrições para o VIII Prêmio Unochapecó/Caixa de Jornalismo Ambiental 2016 e dá

outras providências.

1. DO PRÊMIO

O VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE JORNALISMO AMBIENTAL é uma promoção da

Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) e da Caixa Econômica Federal.

Seu objetivo é premiar a produção de reportagens jornalísticas, nos meios acadêmico e

profissional  da região Sul do Brasil, que abordem o tema  "Meio ambiente e  saúde pública",

incentivando, assim, a prática jornalística e o debate público desta temática.

2. DO TEMA

A proposta  do VIII PRÊMIO  UNOCHAPECÓ/CAIXA é estimular uma grande participação de

profissionais e acadêmicos dos cursos de Jornalismo dos três estados da região Sul do Brasil para

a produção de reportagens com o foco no JORNALISMO AMBIENTAL. Para tanto, elegeu-se como

tema desta edição  "Meio ambiente e saúde pública", que possibilita refletir os agravamentos dos

riscos ambientais que impacta no ecossistema e interfere na qualidade de vida das pessoas.  Dessa

forma,  a  temática  permite  a  inclusão  de  reportagens  sobre  desequilíbrio  ambiental,  saneamento

básico, hábitos de manejo do lixo urbano, e, pesquisas que refletem os riscos ambientais e impactos

na vida das pessoas, iniciativas inovadoras, exemplos positivos e denúncias acerca da relação entre

meio ambiente e saúde pública.

  

3. DOS CANDIDATOS

O VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE JORNALISMO AMBIENTAL é divido em duas

categorias principais: Profissional e Acadêmico. Em cada uma delas, podem concorrer:

Categoria Profissional: jornalista (s) profissional (is) diplomado (s) por um curso de Comunicação

Social – Habilitação em Jornalismo, ou apenas de Jornalismo.

Categoria Estudante:   estudante (s) regularmente matriculado (s) em um dos cursos de

Comunicação Social – Habilitação Jornalismo, ou apenas de Jornalismo, dos estados de

Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul.

4. DAS CATEGORIAS E SEUS PRÉ-REQUISITOS

4.1 Cada uma das duas categorias principais (Profissional e Acadêmico) é dividida em

quatro  subcategorias, conforme o segmento de mídia a qual se destina o trabalho,

totalizando oito subcategorias,  as quais são apresentadas no quadro abaixo e  que serão

objeto de premiação.



Categoria Profissional Categoria Acadêmico
•   Profissional Impresso

•   Profissional TV

•   Profissional Rádio

•   Profissional Web (sites e blogs jornalísticos)

•   Estudante Impresso

•   Estudante TV

•   Estudante Rádio

•    Estudante Web (sites e blogs jornalísticos)

4.2 Em cada categoria principal, poderão concorrer reportagens que atendam aos seguintes

critérios: 

Categoria Profissional: reportagens publicadas por veículos de comunicação de Santa Catarina,

Paraná ou Rio Grande do Sul, no período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de outubro de 2016, de

autoria de até três jornalistas profissionais que atendam aos critérios dispostos no item 3 deste

regulamento.

Categoria Estudante:    

a) Reportagens produzidas em disciplinas e/ou publicadas em veículos  laboratórios dos

cursos de jornalismo das instituições de ensino superior (faculdades/universidades)  de

Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, no período de 1º de janeiro de 2015 a 30

de  outubro de 2016, de autoria de até três estudantes de jornalismo que atendam aos

critérios dispostos no item 3 deste regulamento.
b) Reportagens  produzidas  por  acadêmicos  estagiários  e/ou  publicadas  em  veículos de

comunicação de Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, no período de 1º de janeiro

de 2015 a 30 de outubro de 2016, de autoria de até três estudantes de jornalismo que

atendam aos critérios dispostos no item 3 deste regulamento. 

5. DA INSCRIÇÃO

5.1 O prazo para inscrição tem data inicial a partir da divulgação do presente edital, encerrando às

23h59 do dia 31 de outubro de 2016.

5.2       A      inscrição       é       gratuita       e       deve       ser       feita       diretamente       no

site w  w      w  .  un      o  c      h  a      p  e      c  o      .e  du      .  b      r  /p      r  e      m  i  oj      o  r  n      a  l      i  sm  o      a  m      b  i      e  n      t  a      l      . O candidato deverá preencher o formulário 

de inscrição com seus dados pessoais e os dados da reportagem, enviando eletronicamente a

documentação e o arquivo da reportagem conforme exigências do item 6.

5.3  Nas reportagens em que houver mais de um autor, nas categorias profissional e estudante, a

inscrição deverá ser feita por apenas  um  representante  do  grupo  que,  por  sua  vez,  deverá

preencher os dados dos demais autores da reportagem.

5.4 Cada candidato poderá inscrever apenas 1 (uma) reportagem para cada subcategoria.

http://www.unochapeco.edu.br/premiojornalismoambiental


6. DA DOCUMENTAÇÃO E DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS:

6.1  No  preenchimento  do  formulário  de  inscrição  disponível  em

w  w      w  .  un      o  c      h  a      p  e      c  o      .e  du      .  b      r  /p      r  e      m  i  oj      o  r  n      a  l      i  sm  o      a  m      b  i      e  n      t  a      l  , o candidato deverá enviar os seguintes

documentos e arquivos em campos/pastas separadas, não podendo cada arquivo exceder o limite de

200 MB.

Categoria Profissional:

Campo/Pasta 1: Arquivo da reportagem

• Para reportagens impressas:  reportagem original em arquivo PDF conforme foi

diagramada/publicada pelo veículo de comunicação;

• Para reportagens de TV e Rádio: reportagem original em arquivo de vídeo e áudio de sua

preferência. Em caso de link com a reportagem, o link deverá ser copiado em um arquivo de

word e este deve ser submetido;

• Para reportagens na Web: link do endereço eletrônico em que a reportagem foi publicada

originalmente. O link deverá ser copiado em um arquivo de word e este deve ser submetido;

Campo/Pasta 2: Arquivo documentos pessoais

• Declaração do editor ou responsável pelo veículo de comunicação onde atua o jornalista

profissional, comprovando seu vínculo com a empresa. A declaração deverá ser em papel

timbrado da empresa jornalística e digitalizada. Devem constar na declaração o nome,

função, RG e CPF do profissional participante da reportagem concorrente, o título/tema da

reportagem e a data em que foi publicada;

•   Cópia do diploma de jornalista profissional expedido por um curso superior de

Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, ou apenas de Jornalismo;

Categoria Acadêmico:

Campo/Pasta 1: Arquivo da reportagem

• Para reportagens impressas: reportagem original em arquivo PDF conforme foi

apresentada na disciplina, ou diagramada em caso de jornal laboratório;
• Para reportagens de TV e Rádio: reportagem original em arquivo de vídeo e áudio de sua

preferência. Em caso de link com a reportagem, o link deverá ser copiado em um arquivo

de word e este deve ser submetido
• Para reportagens na Web: link do endereço eletrônico em que a reportagem foi publicada

originalmente.  O  link  deverá  ser  copiado  em  um  arquivo  de  word  e  este  deve  ser

submetido.

Campo/Pasta 2: Arquivo documentos pessoais

http://www.unochapeco.edu.br/premiojornalismoambiental


• Em  caso  de  reportagem  produzida  em  disciplinas  ou  jornais  laboratório  do  curso:

declaração do coordenador do curso de Jornalismo comprovando frequência regular do

acadêmico. A declaração deverá ser em papel timbrado da Universidade/faculdade e

digitalizada. Devem constar na declaração o nome do estudante, RG e CPF, o título/tema

da reportagem, a disciplina ou veículo laboratório e o mês/ano em que foi produzida;
• Em caso de reportagem publicada em veículo de comunicação: declaração do supervisor

de  campo  do veículo de comunicação, com formação em Jornalismo, responsável  pela

orientação  do  acadêmico,  que  comprove seu vínculo como  estagiário  na empresa. A

declaração deverá ser em papel  timbrado da empresa jornalística e digitalizada. Devem

constar na declaração o nome, função, RG e CPF do acadêmico estagiário, participante

da reportagem concorrente, o título/tema da reportagem e a data em que foi publicada. A

declaração  também  deverá  vir  acompanhada  da  cópia do diploma de jornalista

profissional  do  supervisor,  expedido por um curso superior de  Comunicação Social –

Habilitação em Jornalismo, ou apenas de Jornalismo;

6.2  A falta de qualquer um dos itens solicitados implica na automática exclusão da

inscrição.

7. DA CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

7.1  Os trabalhos inscritos poderão ser objeto de reprodução, no todo ou em parte, em iniciativas

de responsabilidade do Curso de Jornalismo da Unochapecó e da Caixa Econômica Federal, onde

predomine o caráter informativo/cultural, com a finalidade de  exaltar o trabalho jornalístico,

independentemente de qualquer licença, remuneração ou pagamento ao (s) seu (s) autor (es) ou

qualquer ônus para a Caixa ou a Unochapecó/Fundeste. Desse modo, os  participantes também

cedem à Caixa e à Unochapecó o direito de utilização de seu nome e imagem  para fins

promocionais do Prêmio.

7.2 Não compete à Caixa ou à Unochapecó emitir juízo de valor sobre os trabalhos

submetidos à apreciação da Comissão Julgadora, cabendo exclusivamente ao (s) autor (es) do

(s) trabalho (s) qualquer responsabilidade perante terceiros decorrente do seu conteúdo.

8. DA COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora será composta por três membros ligados a diferentes instituições de

ensino superior dos três estados da região Sul do Brasil.

9. DO JULGAMENTO

9.1  A pré-seleção dos trabalhos concorrentes será feita tendo em vista a observação do

regulamento, sendo desclassificadas inscrições e reportagens que não estiverem de acordo;

9.2  Cada membro da Comissão Julgadora avaliará individualmente as reportagens e as

encaminhará à  comissão organizadora que, munida de todas as notas, apontará, pela soma das

notas de cada uma, os trabalhos premiados.



9.3  Serão considerados veículos distintos aqueles que, apesar do mesmo nome, estejam em

praças diferentes e contenham programações próprias;

9.4  Casos de empates e eventuais questões de ordem avaliativa dos trabalhos inscritos

serão decididos pela Comissão Julgadora.

9.5  Nas categorias em que houver apenas um trabalho inscrito, este deverá apresentar média

de 7,0 pontos para ser considerado vencedor.

10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A Comissão Julgadora utilizará dois critérios, com pesos distintos, para avaliar os trabalhos

inscritos. Para cada critério será atribuída uma nota dentro de uma escala de 1 (um) a 5

(cinco)  pontos, sendo 1 a menor pontuação e 5 a maior pontuação. Os critérios são os

seguintes:

a)   Pertinência e aprofundamento do tema (5 pontos): a reportagem deve ser pertinente

com  o tema "Meio  ambiente  e  saúde pública", sendo consideradas a relevância e o

aprofundamento das questões abordadas sobre a temática.

b)  Domínio da técnica jornalística (5 pontos): o (s) autor (es) da reportagem deve (m)

demonstrar domínio das técnicas de produção de reportagem jornalística.

11. DA PREMIAÇÃO

11.1 A premiação do VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE JORNALISMO AMBIENTAL será de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, divididos entre as oito subcategorias da reportagem

mencionadas no item 4.1 (Profissional Impresso, Profissional TV, Profissional Rádio, Profissional

Web, Estudante Impresso, Estudante TV, Estudante Rádio, Estudante Web). Será premiada uma

única reportagem em cada subcategoria, sendo que, na categoria Profissional, o prêmio para cada

vencedor é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e na categoria Estudante o prêmio para

cada vencedor é de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme tabela abaixo:

Categoria Profissional                                              Categoria Acadêmico
•   Profissional Impresso: R$ 1.500,00

•   Profissional TV: R$ 1.500,00

•   Profissional Rádio: R$ 1.500,00

•   Profissional Web: R$ 1.500,00

•  Estudante Impresso: R$ 1.000,00

•   Estudante  TV: R$ 1.000,00

•   Estudante Rádio: R$ 1.000,00

•   Estudante Web: R$ 1.000,00



11.2 Acrescido do prêmio em dinheiro, o vencedor de cada subcategoria receberá um certificado

e  terá sua  reportagem  publicada  no  site  do  concurso:

w  w      w  .  un      o  c      h  a      p  e      c  o      .e  du      .  b      r  /      p      r  e      m  i  o      j      o  r  n      a  l      i  sm  o      a  m      b  i      e  n      t  a      l.

11.3 Em caso de autoria coletiva, o valor do prêmio será concedido ao conjunto de autores e

entregue ao profissional cujo nome constar como responsável pela equipe, conforme preenchimento

da ficha de inscrição;

11.4 A revelação dos vencedores e a entrega dos prêmios serão realizadas no mês de dezembro

de  2016, nas dependências da Unochapecó. O resultado também será divulgado no site do

concurso;

11.5 A dotação orçamentária financeira para a cobertura das despesas decorrentes da outorga do

VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE JORNALISMO AMBIENTAL correrá à conta dos recursos

do Curso de Comunicação Social – Habilitação Jornalismo da Unochapecó e da Caixa Econômica

Federal, co-promotora e patrocinadora exclusiva do evento.

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1 Os jornalistas e estudantes participantes do  VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE

JORNALISMO AMBIENTAL 2016, ao concluírem sua inscrição, concordam com todos os itens

constantes neste Edital e aceitam a decisão da Comissão Julgadora como soberana para

quaisquer casos omissos;

12.2  O material enviado pelos concorrentes não será devolvido, independentemente do

resultado final do prêmio;

12.3  As datas definidas neste Edital podem ser alteradas e, neste caso, serão informadas em

tempo  hábil. O presente Edital ficará à disposição dos interessados no endereço eletrônico

w  w      w  .  un      o  c      h  a      p  e      c  o      .e  du      .  b      r  /      p      r  e      m  i  o      j      o  r  n      a  l      i  sm  o      a  m      b  i      e  n      t  a      l.

12.4  Dúvidas e informações adicionais sobre o prêmio podem ser esclarecidas pelo e-

mail j  o      r  n      a  l      i  s      m  o  @      u  no      c  h      a  p      ec  o      .  e      d  u.      b  r ou pelo telefone (49) 3321-8003.

12.5 O  VIII PRÊMIO UNOCHAPECÓ/CAIXA DE JORNALISMO AMBIENTAL 2016  será regido

pelo  presente Edital, cabendo à Comissão Julgadora a  decisão sobre os casos omissos, por

consenso ou pelo voto da maioria dos jurados.

Chapecó, abril de 2016.

Dirceu Luiz Hermes                           Vagner Dalbosco

Coord. VIII Prêmio Jornalismo Ambiental                       Coord. Curso de Jornalismo
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