
7.4. Webjornalismo: para o vencedor em reportagem na internet: R$ 6.000,00 
(seis mil reais), ao jornalista ou equipe premiada e certifi cado;

7. 5. Radiojornalismo: para o vencedor em reportagem em rádio: R$ 6.000,00 
(seis mil reais), ao jornalista ou equipe premiada e certifi cado;

7.6. Universitário: para o vencedor com trabalho acadêmico de estudante de 
Jornalismo: R$ 3.000,00 (três mil reais), ao estudante ou equipe premiada e 
certifi cado;

Além da premiação acima, o (s) estudante (s) receberá (ão) certifi cado (s).

8 – COMISSÃO JULGADORA

O júri é soberano, podendo, ao julgar as reportagens que forem insatisfa-
tórias, excluí-las quando não preencherem os requisitos previstos neste 
Regulamento. As decisões do júri não serão suscetíveis de recursos ou im-
pugnações.

8.1. A Comissão Julgadora será composta por cinco membros, indicados pela 
Comissão Julgadora e direção do Sistema OCB-SESCOOP/CE - Sindicato e Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Ceará.

8.2. Para efeito de análise e julgamento dos trabalhos inscritos no Prêmio 
Cooperativismo Cearense de Jornalismo fi cam defi nidos os seguintes crité-
rios de avaliação, considerando-se os critérios como:
1º – Fidelidade ao Tema – A produção jornalística deve, obrigatoriamente, ter 
como foco ou pelo menos fazer referência ao cooperativismo. O trabalho que 
não obedecer a este critério será desclassifi cado.

2º – Conteúdo e profundidade de abordagem – Análise da riqueza de deta-
lhes, bem como das informações básicas e complementares necessárias para 
sustentação, pleno entendimento e interpretação do conteúdo.

3º – Estrutura de Texto – Devem ser observadas as regras gramaticais, de con-
cordância verbal e de construção da matéria, de forma a priorizar o jornalis-
mo claro, objetivo e, sobretudo, informativo.
4º - Contextualização socioeconômica e no âmbito do cooperativismo

Notas: cada um dos julgadores deve conferir nota de 0 a 5.

Classifi cação: a soma de todas as notas, de todos os membros da comissão, 
representará a pontuação de cada trabalho e a classifi cação fi nal dos parti-
cipantes.

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O ato de inscrição implica na automática aceitação das regras estabele-
cidas neste Regulamento e aceitação das decisões que vierem a ser tomadas 
pelas Comissões Organizadora e Julgadora.

9.2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Prê-
mio, salvo os casos pertinentes ao julgamento dos trabalhos, que serão deci-
didos pela Comissão Julgadora.

9.3. Não poderão concorrer ao prêmio funcionários ou prestadores de serviço 
do Sistema OCB-SESCOOP/CE ou das empresas patrocinadoras e/ou apoia-
doras.

9.4. Ex-funcionários ou ex-prestadores de serviço do Sistema OCB-SESCOOP/
CE ou das empresas patrocinadoras e/ou apoiadoras somente podem inscre-
ver trabalhos após 12 meses (1 ano) do seu desligamento funcional.

PRÊMIO COOPERATIVISMO

inscrições ATÉ 31 de julho de 2017 R$ 27 mil em prêmios
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REGULAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo é promovido pelo Sistema 
OCB-SESCOOP/CE - Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no 
Estado do Ceará. Tem por objetivo reconhecer e premiar os melhores traba-
lhos e profi ssionais da imprensa que atuam nos veículos de comunicação 
cearenses. O prêmio tem ainda o propósito de divulgar a importância do coo-
perativismo para o desenvolvimento econômico e social do Ceará e do Brasil.

O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo é uma iniciativa do Sindi-
cato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Ceará - OCB/
CE e terá periodicidade anual. Conta com patrocínio e apoio institucional de 
cooperativas do estado.

2. OBJETIVO
O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo tem por objetivo reconhe-
cer o papel da imprensa e seu compromisso com a agenda do desenvolvi-
mento do país, além de contribuir e estimular a educação cooperativista, 
divulgando projetos e ações econômicas e sociais realizadas pelas coope-
rativas do Ceará.

São, ainda, objetivos do prêmio: o reconhecimento público de virtudes jor-
nalísticas e pessoais dos repórteres como coragem, determinação, perseve-
rança, senso de oportunidade e isenção, dentre outras, expressas no trabalho 
publicado.

O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo será regido pelo 
presente Regulamento e o ato de inscrição implica à sua sujeição, o mesmo va-
lendo para os jurados por ocasião da aceitação do convite para integrar o Júri.

3 – TEMA

O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo irá premiar as me-
lhores reportagens que abordem o seguinte tema: “A importância das coo-
perativas cearenses para o desenvolvimento econômico e a inclusão social”. 
Serão aceitas inscrições de trabalhos que abordem o tema e façam referência 
a um ou mais ramos representados pelo sistema cooperativista cearense: 
saúde, crédito, transporte, agropecuário, trabalho e consumo.

O material inscrito deve, obrigatoriamente, fazer referência ao cooperativis-
mo cearense e com abordagem de cooperativas registradas e regulares no 
Sistema OCB-SESCOOP/CE.

 4. CATEGORIAS

O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo conta com cinco 
categorias:
4.1. Profi ssional Jornalismo Impresso
4.2. Profi ssional Telejornalismo
4.3. Profi ssional Webjornalismo
4.4. Profi ssional Radiojornalismo
4.5. Destaque Acadêmico - Universitário

Cada participante poderá concorrer em apenas uma categoria, com até 3 
(três) trabalhos, que não deverão ter sido premiados em concursos anteriores.

TEMA
“A importância das cooperativas cearenses para o 
desenvolvimento econômico e a inclusão social”

4.1. Jornalismo Impresso - A inscrição será feita mediante entrega de 5 (cin-
co) exemplares originais da reportagem ou série de reportagens publicadas, 
em que estejam visíveis o nome do veículo, do autor e a data de publicação. 
Nos casos de matérias publicadas sem assinatura ou sob pseudônimo, a au-
toria deverá ser atestada em declaração por escrito assinada pela direção ou 
chefi a dos veículos.

4.2. Telejornalismo - A inscrição será feita mediante apresentação de 5 (cin-
co) cópias em DVD da matéria exibida, com a chamada do apresentador, com 
suas respectivas transcrições impressas, também em 5 (cinco) vias. O trabalho 
deve ser acompanhado de uma declaração do diretor de jornalismo responsá-
vel, confi rmando os nomes dos componentes da equipe de produção.

4.3. Webjornalismo - A inscrição será feita mediante entrega de 05 (cinco) 
exemplares originais (print ou CD) da reportagem ou série de reportagens 
publicadas, em que estejam visíveis o nome do veículo, do autor e a data de 
publicação. Os links das matérias deverão ser informados no ato da inscrição.

Nos casos de matérias publicadas sem assinatura ou sob pseudônimo, a au-
toria deverá ser atestada em declaração por escrito assinada pela direção ou 
chefi a dos veículos;

4.4. Radiojornalismo - A inscrição será feita mediante entrega de 5 (cinco) 
exemplares originais da reportagem em CD, com suas respectivas transcri-
ções impressas, também em 5 (cinco) vias. O trabalho deve ser acompanhado 
de uma declaração do diretor de jornalismo responsável, confi rmando os no-
mes dos componentes da equipe de produção.

4.5. Destaque Acadêmico / Universitário - A inscrição será feita mediante 
entrega de 5 (cinco) exemplares originais do trabalho concorrente (apresen-
tação impressa, CD ou DVD), publicado em veículo laboratório como jornal, 
emissora de televisão universitária, portal ou rádio universitária. O trabalho 
deve ser acompanhado de uma declaração do professor da disciplina, confi r-
mando seu (s) autor (es).

4.5.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar documento com 
o número do seu registro profi ssional ou fi liação à sua instituição representa-
tiva. Já os estudantes deverão apresentar documento com número de matrí-
cula da sua Instituição de Ensino Superior (IES).

5. INSCRIÇÃO

5.1. Podem ser inscritas no Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo 
as reportagens veiculadas em um dos meios citados no item anterior, no pe-
ríodo de 31 de julho de 2016 a 31 de julho de 2017, podendo ser prorrogado 
de acordo com decisão dos organizadores.

Poderão concorrer trabalhos jornalísticos veiculados em TVs, jornais, revistas, 
rádios e sites de notícias do Estado do Ceará, podendo ser feitas inscrições 
para reportagens individuais e em grupo, de candidatos possuidores de di-
ploma em curso de nível superior, de qualquer nacionalidade, desde que, te-
nha formação acadêmica em Jornalismo e registro profi ssional no Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTB).

As reportagens veiculadas em jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão 
e websites que não sejam de propriedade de instituições de ensino superior, 
mesmo que produzidas por estudantes, terão que ser inscritas na categoria 
Profi ssional, a menos que exista algum tipo de convênio formal entre veículo 
e faculdade para a veiculação de matérias dos estudantes. Neste caso, uma 
fotocópia do termo de convênio deve ser enviada junto com a documentação 
do prêmio.

Os trabalhos não serão devolvidos e o Sistema OCB-SESCOOP/CE poderá 

utilizar as matérias vencedoras em publicações e sites. No ato da inscrição, 
os concorrentes devem declarar os nomes dos profi ssionais ou estudantes 
realizadores da matéria.

Por ocasião da inscrição, os autores das matérias e trabalhos reconhecem a 
legitimidade deste Regulamento, aceitando suas regras, como também reco-
nhecem a soberania da Comissão Julgadora do Prêmio.

A participação no Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo, em todas 
as categorias, implica na cessão dos direitos autorais das obras para o Siste-
ma OCB-SESCOOP/CE, com a devida citação da fonte. Os participantes tam-
bém cedem ao Sistema OCB-SESCOOP/CE o direito de utilização de seu nome 
e imagem para fi ns promocionais do prêmio.

Para serem inscritos, os trabalhos dos profi ssionais devem ter sido publica-
dos ou veiculados em produtos de empresas jornalísticas, sendo vedada a 
inscrição de materiais oriundos de veículos de comunicação institucionais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas via Correios ou na sede 
do Sistema OCB-SESCOOP/CE (Rua Ildefonso Albano, 1585 – Bairro Aldeota; 
60115-001- Fortaleza – CE) com a entrega do material em envelopes devida-
mente lacrados e identifi cados. Devem ser postado aos cuidados da Assesso-
ria de Comunicação do Sistema OCBSESCOOP/CE.

O envelope deve ser identifi cado por Prêmio Cooperativismo Cearense de 
Jornalismo devendo constar também a categoria na qual o trabalho será ins-
crito. O envelope deve ser postado aos cuidados da Assessoria de Comuni-
cação do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do 
Ceará - Sistema OCB-SESCOOP/CE. Quaisquer dúvidas poderão ser esclare-
cidas pelo e-mail premiojornalismo@ocbce.coop.br, ou pelos telefones (85) 
3535.3650 / 3535.3661 (horário comercial).

Cada participante, profi ssional ou estudante, poderá concorrer em apenas 
uma categoria, com até 3 (três) trabalhos, que não deverão ter sido premiados 
em concursos anteriores. Isto independentemente de o inscrito ser o único 
responsável pela inscrição ou se apresentar como integrante de uma equipe.

As reportagens deverão ser assinadas ou ter o(s) nome(s) de seus autores 
constantes da locução (no caso de rádio) ou do gerador de caracteres, no 
caso de TV. As não-assinadas ou assinadas com pseudônimo deverão ter sua 
autoria atestada pela chefi a de redação ou pelo editor, em carta anexa à fi cha 
de inscrição.

6 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

6.1. Categoria Profi ssional: declaração do diretor de redação ou chefe de 
jornalismo, em papel timbrado do veículo, com nome, função, RG e CPF dos 
profi ssionais que participaram da matéria.

6.2. Categoria Destaque Acadêmico: declaração do coordenador do curso de 
Jornalismo ou da faculdade, com nome, RG e CPF dos estudantes que parti-
ciparam da matéria. Estes documentos deverão ser apresentados, sob pena 
de desclassifi cação.

7 – PREMIAÇÃO

7.1. Serão distribuídos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em prêmios, já 
descontados todos os impostos. O Prêmio Cooperativismo Cearense de 
Jornalismo terá seu resultado divulgado no dia 21 de outubro de 2017:
7.2. Jornalismo Impresso: para o vencedor em reportagem de jornal ou revis-
ta: R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao jornalista ou equipe premiada e certifi cado;

7.3. Telejornalismo: para o vencedor em reportagem de televisão: R$ 6.000,00 
(seis mil reais), ao jornalista ou equipe premiada e certifi cado;

PRÊMIO COOPERATIVISMO CEARENSE DE JORNALISMO


