
PRÊMIO SBN DE JORNALISMO 2018 

OBJETIVOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

O Prêmio SBN de Jornalismo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, uma associação científica sem fins lucrativos, 
tem como objetivo central incentivar e contemplar os esforços dos profissionais de imprensa e dos meios de 
comunicação focados em abordar temas associados à prevenção, inovação e avanços na área da saúde especificamente 
em neurocirurgia e, consequentemente, na promoção de conhecimento no campo da neurocirurgia.

Visamos premiar aqueles que noticiaram temas relacionados à neurocirurgia que, pela clareza e utilidade das 
informações, colaboraram com a informação da população, estimulando o acesso ao tratamento das doenças 
neurológicas e à promoção da saúde.

Ao lançar o seu Prêmio de Jornalismo, a SBN atende a uma de suas premissas básicas, que é a de fomentar iniciativas 
direcionadas para o equacionamento dos problemas existentes no Brasil na área de doenças neurológicas, bem como o 
combate ao estigma contra os doentes. 

O Prêmio SBN de Jornalismo reconhecerá os trabalhos divulgados pelos veículos de comunicação - Mídia Impressa, 
Rádio, Televisão e Jornalismo On-Line – sediados em todo o território nacional, que mostrem temas ligados à 
neurocirurgia e as doenças neurológicas, minimizando o preconceito, incentivando e esclarecendo dúvidas da 
população e defendendo políticas públicas de saúde que favoreçam o acesso e qualidade no tratamento.

Faz-se necessário esclarecer que a Neurocirurgia é uma especialidade médica e sua atuação está relacionada às 
doenças do sistema nervoso central e periférico como hidrocefalia, tumores, derrame cerebral (AVC), aneurismas, 
traumas crânio-encefálicos e lesões raqui-medulares, bem como do tratamento da epilepsia, da dor, das desordens dos 
movimentos (tais como a doença de Parkinson, as distonias e o tremor essencial), dores de cabeça, doenças da medula 
espinhal, doenças dos nervos e das raízes, dentre outras. A neurocirurgia pode ainda ser dividida em subespecialidades 
relacionadas à base do crânio, coluna, trauma, tumores, vascular, neurointensivismo, neurocirurgia pediátrica, nervos 
periféricos, funcional e radiocirurgia.

Para concorrer, as matérias devem enfocar ações desenvolvidas no Brasil com dados comprovados, além de citações 
de suas fontes.

Serão oferecidos prêmios em dinheiro e na forma de diplomas de honra aos finalistas, em reconhecimento aos 
trabalhos vencedores. 

A premiação conta com patrocínio exclusivo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia – SBN, sem nenhum conflito 
de interesse e patrocínios.

DOS PRÊMIOS, PRAZOS E MODALIDADES DE PREMIAÇÃO

O Prêmio SBN de Jornalismo será concedido ao(s) autor(es) dos trabalhos que, de acordo com o regulamento e por 
decisão do Comitê Julgador, melhor exponham e descrevam as ações e iniciativas individuais e/ou grupais, 
desenvolvidas no âmbito de entidades de saúde, sociais, projetos especiais, estabelecimentos de saúde e outras áreas, 
que propiciam adequada preparação no campo da neurocirurgia, como meio de promover a inclusão social plena e ainda 
a garantia de futuro digno aos portadores de doenças neurológicas e promovam o debate e prestação de serviço à 
comunidade.

Na sua primeira edição especial, o Prêmio de Jornalismo da SBN vai distribuir R$ 42 (quarenta e dois) mil reais em 
prêmios, por meio de quatro categorias, uma premiação especial e troféu de reconhecimento:

Mídia Impressa      Rádio
(primeiro colocado) - R$ 5.000,00   (primeiro colocado) - R$ 5.000,00

(segundo colocado) - R$ 3.000,00   (segundo colocado) - R$ 3.000,00

(terceiro colocado) - R$ 1.000,00   (teceiro colocado) - R$ 1.000,00

Televisão      Jornalismo Online 
(primeiro colocado) - R$ 5.000,00   (primeiro colocado) - R$ 5.000,00

(segundo colocado) - R$ 3.000,00   (segundo colocado) - R$ 3.000,00

(terceiro colocado) - R$ 1.000,00   (teceiro colocado) - R$ 1.000,00

*Grande Prêmio de Jornalismo SBN 2018 
R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 de primeiro colocado na sua categoria + R$ 5.000, 00)

Poderão concorrer os trabalhos publicados e/ou divulgados por veículos de comunicação no período de: 
01 de janeiro de 2018 a 20 de agosto de 2018

Os candidatos poderão encaminhar os seus trabalhos até o dia 20 de agosto de 2018, pelo site: 
http://portalsbn.org/premio-sbn-de-jornalismo

ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS:

Todos os trabalhos nas quatro categorias em disputa concorrem ao Grande Prêmio de Jornalismo 2018.

Será premiado o melhor trabalho, independentemente da categoria em que o mesmo foi reconhecido num primeiro 
momento. 

Para concorrer, o candidato deve enviar a ficha de inscrição pelo site com as seguintes documentações, conforme a 
categoria:

Mídia Impressa – Arquivo em pdf original, publicados em jornal ou revista, assinados pelo(s) autor(es), ou com 
comprovação de autoria, data e período de veiculação da matéria expedida pela direção do veículo.

Rádio – Arquivo de áudio com a reprodução do trabalho divulgado em rádio, acompanhadas da comprovação de 
autoria, data e período de veiculação da matéria expedida pela direção do veículo.

Televisão – Arquivo com a reprodução do trabalho divulgado em televisão, acompanhadas da comprovação de 
autoria, data e período de veiculação da matéria expedida pela direção do veículo.

Jornalismo On Line – Link do arquivo publicado em site assinados pelo(s) autor(es) e com comprovação de autoria, 
data e período de veiculação da matéria expedida pela direção do veículo.

Grande Prêmio de Jornalismo 2018 – categoria destinada a premiar o melhor produto jornalístico do ano, dentro dos 
objetivos do Prêmio, e reconhecer o veículo em que o material foi divulgado.

Obs importantes: Os arquivos e/ou links dos trabalhos enviados deverão estar disponíveis para consulta e ainda 
publicados nos registros dos seus respectivos veículos de comunicação.

Os vencedores das categorias TV ou Rádio deverão entregar seus trabalhos em DVD ou arquivo digital em alta 
qualidade para exibição durante a cerimônia de premiação, contendo as imagens e o som original efetivamente 
exibidos, sem supressões, nem acréscimos, sendo obrigatórias, como complemento, as vinhetas eletrônicas/digitais da 
emissora e da rede, do programa ou noticiário.

Só serão considerados para efeito de inscrição os trabalhos que contenham elementos de informação jornalística. 
Não serão considerados ensaios de imagem, efeitos especiais, ou ainda trabalhos de importância meramente técnica ou 
artística.

As fichas de inscrição podem ser obtidas pelo site da SBN, no endereço eletrônico:

http://portalsbn.org/premio-sbn-de-jornalismo

Não serão aceitos recursos às decisões do Comitê Julgador. Os candidatos aceitarão os termos previstos neste 
regulamento. 

JÚRI

Os trabalhos concorrentes ao Prêmio de Jornalismo da SBN serão analisados por um Comitê Julgador, composto por 
neurocirurgiões, médicos representantes do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira e 
jornalistas.

Os trabalhos enviados à SBN, até 20 de agosto de 2018, serão analisados pelo Comitê Julgador, que vai indicar os três 
finalistas de cada uma das quatro categorias. 

PREMIAÇÃO

Os resultados do Prêmio de Jornalismo 2018 serão divulgados durante o XXXII Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, 
que será realizado de 05 a 09 de setembro de 2018, em Porto Alegre - RS.

Os vencedores serão comunicados por meio eletrônico e serão convidados a participar da cerimônia, a ser realizada 
no dia 06 de setembro de 2018. Apenas ao vencedor do Grande Prêmio de Jornalismo serão custeados transporte e 
hospedagem, se necessário, ao local da premiação.

O(s) autor(es) dos trabalhos premiados receberão um cheque com o valor previsto para a respectiva categoria e 
certificado relativo ao Prêmio.

Em caso de empate entre os finalistas de cada categoria, o voto de minerva será dado pelo presidente da SBN, de 
acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento.

A SBN se reserva o direito de republicar, na forma online ou impressa, o conteúdo dos trabalhos premiados, 
garantindo a indicação do nome do veículo em que o produto foi divulgado originalmente.

A empresa (órgão de imprensa) ou instituição responsável pela veiculação da(s) matéria(s) que venha(m) a ser 
objeto de premiação será agraciada com o Troféu Prêmio de Jornalismo 2018, em reconhecimento de seu trabalho 
honorário em benefício das pessoas acometidas de doenças neurológicas, não cabendo, neste caso, premiação em 
valores monetários.

A outorga do Prêmio não implica reconhecimento formal de autoria por parte da Comissão Julgadora, sendo esta de 
responsabilidade explícita do(a) autor(a) inscrito(a). Em caso de dúvida relacionada as questões de autoria e de 
composição de equipe, a inscrição poderá ser cancelada pela Comissão Julgadora, a qualquer tempo. 

Qualquer dúvida  poderá ser esclarecida pelo e-mail: comunicação@sbn.com.br.

Realização: Apoio:


