


Resolução

Fica instituído o regulamento do Prêmio AMSOP de Comunicação 2015, nos termos 
descritos a seguir, com promoção da Associação dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná(AMSOP) e organização Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICEN-
TRO), co-organização Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, apoio da Facul-
dade de Pato Branco (FADEP), da Associação Beltronense de Imprensa (ABI) e 
Associação dos Jornais e Revistas do Interior (ADJORI).

O Prêmio AMSOP 2015 é uma distinção especial que visa estimular as boas práticas 
em Comunicação, dentro dos preceitos que a área defende globalmente, bem como 
a difusão de ações e projetos que versem sobre a Carta do Sudoeste 2014.

 

Prefeito Altair José Gasparetto 
Presidente da AMSOP



CAPÍTULO I
DO PRÊMIO AMSOP

Art. 1º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
– regido pelo presente regulamento - será con-
ferido a profissionais e/ou estudantes da área de 
Ciências da Comunicação, observadas as catego-
rias respectivas de disputa, sendo promovido pela 
Associação dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná (AMSOP), organizado pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), co-or-
ganizado pela Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão e com apoio da Faculdade de Pato Branco 
(FADEP).

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 2º - A inscrição ao Prêmio AMSOP de Comu-
nicação 2015 poderá ser feita nas seguintes cate-
gorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Comunicação Cidadã
Portal Jornalístico

Parágrafo único – Em todas as modalidades, serão 
admitidas as inscrições de bacharéis, estudantes 
e profissionais práticos da área afim.

Art. 3º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
contempla três eixos:

Temática Livre
Temática Especial – Carta do Sudoeste 2014
Comunicação Cidadã

Em Temática Livre, serão aceitos trabalhos nas 
seguintes categorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo

Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Portal Jornalístico

Em Temática Especial (Carta do Sudoeste 2014), 
serão recebidos trabalhos nas seguintes catego-
rias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem

Em Comunicação Cidadã, estarão habilitados a 
concorrer projetos, reportagens, campanhas, 
fotos, etc, que versem sobre aspectos do Sudoeste 
do Paraná;

§ 1º -  Poderão ser inscritos quaisquer materiais  
disseminados em veículos de Comunicação do 
Estado do Paraná, desde que versem sobre temas 
afetos ao Sudoeste do Paraná, tanto nas categori-
as livres como nas de temática especial. Especifi-
camente sobre as peças da modalidade Campanha 
Publicitária, não há a obrigatoriedade de veicu-
lação.

§ 2º - Todos os trabalhos inscritos deverão ter sido 
veiculados entre o período de 01 de julho de 2014 
e 15 de setembro de 2015.

Art 4º - As inscrições deverão ser feitas somente 
por via eletrônica no portal 'www. amsop.com.br', a 
partir do dia 1. de agosto de 2015 até às 23h59 
horas do dia 20 de setembro de 2015.

Parágrafo Único – Cada participante que enviar seu 
material para concorrer ao Prêmio AMSOP de 
Comunicação 2015 receberá, no prazo de 5 (cinco) 
dias após o encerramento do prazo para as 
inscrições, uma mensagem eletrônica (e-mail) 
expedida pela Comissão Organizadora confirman-
do o deferimento de sua inscrição, desde que aten-
didas as exigências para tanto, sendo que, somente 
após o recebimento dessa mensagem, o partici-
pante poderá considerar sua inscrição oficialmente 
confirmada.

Art. 5º - Cada candidato/equipe ao Prêmio poderá 
inscrever até 03 (três) trabalhos em cada catego-
ria.

Parágrafo único – O conteúdo do trabalho inscrito 
em uma categoria não poderá ser utilizado em sua 
totalidade para inscrição em outra categoria, ou 
seja, o objeto do trabalho não pode ser repetido 
integralmente para participação em mais de uma 
modalidade mas apenas em partes, se for o caso.

Art. 6° - Somente poderá ser premiado um (01) 
trabalho por candidato/equipe em cada categoria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIA DOS TRABALHOS

Art. 7º - Em cada trabalho inscrito deverá constar 
de forma clara, a indicação do(s) seu(s) autor(es), 
devendo, no caso de trabalho de equipe, constar 
na ficha de inscrição os nomes dos autores assim 
como o nome do representante da equipe a quem 
caberá receber o Prêmio caso seja finalista e/ou 
vencedor em sua categoria. 

Parágrafo único – Considerando a natureza da 
produção jornalística, as inscrições para as modal-
idades Televisão – Reportagem e Portal Jornalísti-
co serão necessariamente em equipe, nos termos 
da ficha de inscrição on line.

Art. 8º - Em caso de dúvidas sobre autoria(s) de 
matérias, vale o critério profissional da assinatura 
impressa, gravada e/ou sonora. No caso de ausên-
cia desta, o(s) autor(es) fará(ão) acompanhar 
sua(s) inscrição(ões) de carta do diretor de 
Redação ou de quem de direito, reconhecendo 
a(s) autoria(s) do(s) mesmo(s).

Art. 9º - Os trabalhos, no que tange à autoria e ao 
conteúdo, deverão guardar estrita observância 
aos princípios éticos e legais pertinentes, sob 
pena de exclusão do certame, sem prejuízo das 
responsabilizações cabíveis ao caso.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 10º -  A Comissão Organizadora será 
responsável pela organização, condução epre-
miação do certame e é constituída por: represen-

tantes da Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná; representantes da Universidade Estad-
ual do Centro-Oeste; e da Administração Municipal 
de Francisco Beltrão.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 11º - A Comissão Julgadora do Prêmio AMSOP 
de Comunicação 2015, a quem compete a escolha 
dos trabalhos vencedores do Prêmio, será compos-
ta por 12 (doze) membros, originários do quadro de 
docentes dos cursos de Comunicação Social da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicen-
tro) e de outras instituições de Ensino Superior do 
Paraná, além de eventuais convidados especiais 
(desde que vinculados à área de Ciências da Comu-
nicação);

Art. 12º - A Comissão Julgadora é soberana nas 
decisões dela emanadas, não cabendo qualquer 
espécie de impugnação ou recurso.

Parágrafo Único – Caberá aos componentes da 
Comissão Julgadora a escolha, dentre os seus 
membros, do Presidente da Comissão, por maioria 
simples dos votos e a quem caberá voto de minerva 
nas categorias, em caso de necessidade.

Art. 13º - Os trabalhos da Comissão Julgadora 
serão acompanhados de um representante indica-
do pela ABI (Associação Beltronense de Imprensa) 
e por outro representante indicado pela Asso-
ciação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná 
(Adjori PR), os quais não poderão participar do 
concurso e não terão direito a voto no julgamento.

Art. 14º - A Comissão Julgadora atribuirá o Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 aos trabalhos que 
melhor cumprirem os objetivos do certame na 
forma estabelecida no artigos 17 e 18 deste regula-
mento, podendo cada modalidade ter até 3 (três) 
premiados, em ordem decrescente.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

Art. 15º - O julgamento dos trabalhos inscritos será 
realizado em duas etapas distintas, ambas presen-
ciais:

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora indicará 
até 10 (dez) trabalhos de cada categoria, entre os 
inscritos que exibam melhores condições de con-
correr às premiações;
Na segunda etapa, a Comissão de Julgamento 
apontará, entre os trabalhos selecionados, os 
vencedores de cada categoria.

CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 16º- Para efeitos de julgamento, serão anali-
sados os elementos constituintes do trabalho e 
avaliado através de notas que variarão de 1 (um) a 
10 (dez), sendo 1 (um) a nota mínima e 10 (dez) a 
nota máxima. O melhor trabalho será aquele que 
perfizer a maior média ponderada resultante da 
avaliação de cada membro do júri para cada 
elemento constituinte.

Art. 17º - Os elementos constituintes do trabalho 
serão julgados com observância nos seguintes 
critérios:

Adequação ao tema especial, se for o caso;
Compreensão e profundidade dos conceitos bási-
cos de Ciências da Comunicação;
Qualidade técnica dos trabalhos (forma e conteú-
do);
Originalidade, inovação, criatividade e abordagem 
de tendências comunicacionais;
Relevância do tema abordado e potencial impacto 
na sociedade.

Art. 18º - Para o julgamento, serão consideradas 
somente as peças que atendam a todos os critéri-
os acima especificados.

CAPÍTULO VIII
DA PREMIAÇÃO

Art. 19º - A entrega da premiação ocorrerá no dia 
27 de novembro de 2015, em evento comemorati-
vo a ser realizado na cidade de Francisco Beltrão 
(PR).

Art. 20º - Os vencedores de cada categoria rece-
berão troféu, certificado e premiação em dinheiro, 
conforme abaixo:

1º lugar: troféu, certificado e R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais); 

2º lugar: troféu, certificado e R$ 1.000,00 (hum 
mil reais); 

3º lugar: troféu e certificado e R$ 500,00 (quin-
hentos reais).

Parágrafo único – Entre os primeiros lugares de 
cada modalidade, haverá a escolha, pela Comissão 
Julgadora, do trabalho mais inovador, o qual será 
contemplado com duas diárias em hotel de lazer 
localizado no Estado do Paraná, como bonificação 
extra, durante a cerimônia de premiação. Caso o 
trabalho vencedor seja de uma equipe, os próprios 
membros da mesma é quem decidirão a desti-
nação do prêmio.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21º - Os trabalhos enviados para concorrer ao 
Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 não serão 
devolvidos aos seus autores sob qualquer justifi-
cativa, permanecendo sob a posse da Associação 
dos Municípios do Sudoeste do PR.

Art. 22º - Se a Comissão de Julgamento decidir 
por não atribuir prêmio a uma determinada cate-
goria, a importância em dinheiro não será acumu-
lada para a próxima edição do Prêmio.

Art. 23º - Os concorrentes do Prêmio, quando da 
confirmação da inscrição, serão considerados 
cientes de que, ao participar do concurso, estarão 
declarando, sob as penas da lei, que o trabalho por 
eles entregues é fruto de sua legítima criatividade 
e autoria, não configurando plágio nem violação a 
qualquer direito de propriedade intelectual de 
terceiros, eximindo a AMSOP de qualquer 
responsabilidade em razão de sua declaração de 
verdade.

Art 24º - As orientações e detalhamentos sobre 
as diferentes categorias integrantes do Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 encontram-se 
descritas no Anexo I, o qual é parte integrante 
deste regulamento.

Art. 25º - Ao se inscreverem, os candidatos con-
cordam com a utilização gratuita de seu nome, 
voz, imagem e trabalho para divulgação em 

qualquer meio de Comunicação, nacional e inter-
nacional, em língua portuguesa ou traduzida para 
outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica, 
sem qualquer contrapartida de cunho financeiro.

Art. 26º - A AMSOP reserva-se o direito de publi-
car na íntegra ou em parte todos os trabalhos 
inscritos e premiados, em quaisquer veículos de 
Comunicação de sua responsabilidade direta.

Art. 27º - No ato da inscrição para participarem 
do Prêmio AMSOP de Comunicação, os partici-
pantes declaram que tiveram acesso à cópia inte-
gral on line do presente regulamento e expres-
sam sua incondicional concordância.

Art. 28º - É vedada a participação, neste 
certame, de funcionários e associados da AMSOP, 
bem como diretores, administradores, 
funcionários e seus respectivos cônjuges e 
parentes de até primeiro grau de membros da 
Comissão Organizadora do Prêmio. As pessoas 
impedidas de participar, caso isso ocorra, quando 
identificadas, serão desclassificadas automatica-
mente.

Art. 29º - Os casos não previstos neste regula-
mento, serão resolvidos pela Comissão Organiza-
dora, cujas decisões são irrecorríveis.

Francisco Beltrão, 17 de julho de 2015.



CAPÍTULO I
DO PRÊMIO AMSOP

Art. 1º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
– regido pelo presente regulamento - será con-
ferido a profissionais e/ou estudantes da área de 
Ciências da Comunicação, observadas as catego-
rias respectivas de disputa, sendo promovido pela 
Associação dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná (AMSOP), organizado pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), co-or-
ganizado pela Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão e com apoio da Faculdade de Pato Branco 
(FADEP).

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 2º - A inscrição ao Prêmio AMSOP de Comu-
nicação 2015 poderá ser feita nas seguintes cate-
gorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Comunicação Cidadã
Portal Jornalístico

Parágrafo único – Em todas as modalidades, serão 
admitidas as inscrições de bacharéis, estudantes 
e profissionais práticos da área afim.

Art. 3º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
contempla três eixos:

Temática Livre
Temática Especial – Carta do Sudoeste 2014
Comunicação Cidadã

Em Temática Livre, serão aceitos trabalhos nas 
seguintes categorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo

Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Portal Jornalístico

Em Temática Especial (Carta do Sudoeste 2014), 
serão recebidos trabalhos nas seguintes catego-
rias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem

Em Comunicação Cidadã, estarão habilitados a 
concorrer projetos, reportagens, campanhas, 
fotos, etc, que versem sobre aspectos do Sudoeste 
do Paraná;

§ 1º -  Poderão ser inscritos quaisquer materiais  
disseminados em veículos de Comunicação do 
Estado do Paraná, desde que versem sobre temas 
afetos ao Sudoeste do Paraná, tanto nas categori-
as livres como nas de temática especial. Especifi-
camente sobre as peças da modalidade Campanha 
Publicitária, não há a obrigatoriedade de veicu-
lação.

§ 2º - Todos os trabalhos inscritos deverão ter sido 
veiculados entre o período de 01 de julho de 2014 
e 15 de setembro de 2015.

Art 4º - As inscrições deverão ser feitas somente 
por via eletrônica no portal 'www. amsop.com.br', a 
partir do dia 1. de agosto de 2015 até às 23h59 
horas do dia 20 de setembro de 2015.

Parágrafo Único – Cada participante que enviar seu 
material para concorrer ao Prêmio AMSOP de 
Comunicação 2015 receberá, no prazo de 5 (cinco) 
dias após o encerramento do prazo para as 
inscrições, uma mensagem eletrônica (e-mail) 
expedida pela Comissão Organizadora confirman-
do o deferimento de sua inscrição, desde que aten-
didas as exigências para tanto, sendo que, somente 
após o recebimento dessa mensagem, o partici-
pante poderá considerar sua inscrição oficialmente 
confirmada.

Art. 5º - Cada candidato/equipe ao Prêmio poderá 
inscrever até 03 (três) trabalhos em cada catego-
ria.

Parágrafo único – O conteúdo do trabalho inscrito 
em uma categoria não poderá ser utilizado em sua 
totalidade para inscrição em outra categoria, ou 
seja, o objeto do trabalho não pode ser repetido 
integralmente para participação em mais de uma 
modalidade mas apenas em partes, se for o caso.

Art. 6° - Somente poderá ser premiado um (01) 
trabalho por candidato/equipe em cada categoria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIA DOS TRABALHOS

Art. 7º - Em cada trabalho inscrito deverá constar 
de forma clara, a indicação do(s) seu(s) autor(es), 
devendo, no caso de trabalho de equipe, constar 
na ficha de inscrição os nomes dos autores assim 
como o nome do representante da equipe a quem 
caberá receber o Prêmio caso seja finalista e/ou 
vencedor em sua categoria. 

Parágrafo único – Considerando a natureza da 
produção jornalística, as inscrições para as modal-
idades Televisão – Reportagem e Portal Jornalísti-
co serão necessariamente em equipe, nos termos 
da ficha de inscrição on line.

Art. 8º - Em caso de dúvidas sobre autoria(s) de 
matérias, vale o critério profissional da assinatura 
impressa, gravada e/ou sonora. No caso de ausên-
cia desta, o(s) autor(es) fará(ão) acompanhar 
sua(s) inscrição(ões) de carta do diretor de 
Redação ou de quem de direito, reconhecendo 
a(s) autoria(s) do(s) mesmo(s).

Art. 9º - Os trabalhos, no que tange à autoria e ao 
conteúdo, deverão guardar estrita observância 
aos princípios éticos e legais pertinentes, sob 
pena de exclusão do certame, sem prejuízo das 
responsabilizações cabíveis ao caso.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 10º -  A Comissão Organizadora será 
responsável pela organização, condução epre-
miação do certame e é constituída por: represen-

tantes da Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná; representantes da Universidade Estad-
ual do Centro-Oeste; e da Administração Municipal 
de Francisco Beltrão.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 11º - A Comissão Julgadora do Prêmio AMSOP 
de Comunicação 2015, a quem compete a escolha 
dos trabalhos vencedores do Prêmio, será compos-
ta por 12 (doze) membros, originários do quadro de 
docentes dos cursos de Comunicação Social da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicen-
tro) e de outras instituições de Ensino Superior do 
Paraná, além de eventuais convidados especiais 
(desde que vinculados à área de Ciências da Comu-
nicação);

Art. 12º - A Comissão Julgadora é soberana nas 
decisões dela emanadas, não cabendo qualquer 
espécie de impugnação ou recurso.

Parágrafo Único – Caberá aos componentes da 
Comissão Julgadora a escolha, dentre os seus 
membros, do Presidente da Comissão, por maioria 
simples dos votos e a quem caberá voto de minerva 
nas categorias, em caso de necessidade.

Art. 13º - Os trabalhos da Comissão Julgadora 
serão acompanhados de um representante indica-
do pela ABI (Associação Beltronense de Imprensa) 
e por outro representante indicado pela Asso-
ciação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná 
(Adjori PR), os quais não poderão participar do 
concurso e não terão direito a voto no julgamento.

Art. 14º - A Comissão Julgadora atribuirá o Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 aos trabalhos que 
melhor cumprirem os objetivos do certame na 
forma estabelecida no artigos 17 e 18 deste regula-
mento, podendo cada modalidade ter até 3 (três) 
premiados, em ordem decrescente.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

Art. 15º - O julgamento dos trabalhos inscritos será 
realizado em duas etapas distintas, ambas presen-
ciais:

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora indicará 
até 10 (dez) trabalhos de cada categoria, entre os 
inscritos que exibam melhores condições de con-
correr às premiações;
Na segunda etapa, a Comissão de Julgamento 
apontará, entre os trabalhos selecionados, os 
vencedores de cada categoria.

CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 16º- Para efeitos de julgamento, serão anali-
sados os elementos constituintes do trabalho e 
avaliado através de notas que variarão de 1 (um) a 
10 (dez), sendo 1 (um) a nota mínima e 10 (dez) a 
nota máxima. O melhor trabalho será aquele que 
perfizer a maior média ponderada resultante da 
avaliação de cada membro do júri para cada 
elemento constituinte.

Art. 17º - Os elementos constituintes do trabalho 
serão julgados com observância nos seguintes 
critérios:

Adequação ao tema especial, se for o caso;
Compreensão e profundidade dos conceitos bási-
cos de Ciências da Comunicação;
Qualidade técnica dos trabalhos (forma e conteú-
do);
Originalidade, inovação, criatividade e abordagem 
de tendências comunicacionais;
Relevância do tema abordado e potencial impacto 
na sociedade.

Art. 18º - Para o julgamento, serão consideradas 
somente as peças que atendam a todos os critéri-
os acima especificados.

CAPÍTULO VIII
DA PREMIAÇÃO

Art. 19º - A entrega da premiação ocorrerá no dia 
27 de novembro de 2015, em evento comemorati-
vo a ser realizado na cidade de Francisco Beltrão 
(PR).

Art. 20º - Os vencedores de cada categoria rece-
berão troféu, certificado e premiação em dinheiro, 
conforme abaixo:

1º lugar: troféu, certificado e R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais); 

2º lugar: troféu, certificado e R$ 1.000,00 (hum 
mil reais); 

3º lugar: troféu e certificado e R$ 500,00 (quin-
hentos reais).

Parágrafo único – Entre os primeiros lugares de 
cada modalidade, haverá a escolha, pela Comissão 
Julgadora, do trabalho mais inovador, o qual será 
contemplado com duas diárias em hotel de lazer 
localizado no Estado do Paraná, como bonificação 
extra, durante a cerimônia de premiação. Caso o 
trabalho vencedor seja de uma equipe, os próprios 
membros da mesma é quem decidirão a desti-
nação do prêmio.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21º - Os trabalhos enviados para concorrer ao 
Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 não serão 
devolvidos aos seus autores sob qualquer justifi-
cativa, permanecendo sob a posse da Associação 
dos Municípios do Sudoeste do PR.

Art. 22º - Se a Comissão de Julgamento decidir 
por não atribuir prêmio a uma determinada cate-
goria, a importância em dinheiro não será acumu-
lada para a próxima edição do Prêmio.

Art. 23º - Os concorrentes do Prêmio, quando da 
confirmação da inscrição, serão considerados 
cientes de que, ao participar do concurso, estarão 
declarando, sob as penas da lei, que o trabalho por 
eles entregues é fruto de sua legítima criatividade 
e autoria, não configurando plágio nem violação a 
qualquer direito de propriedade intelectual de 
terceiros, eximindo a AMSOP de qualquer 
responsabilidade em razão de sua declaração de 
verdade.

Art 24º - As orientações e detalhamentos sobre 
as diferentes categorias integrantes do Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 encontram-se 
descritas no Anexo I, o qual é parte integrante 
deste regulamento.

Art. 25º - Ao se inscreverem, os candidatos con-
cordam com a utilização gratuita de seu nome, 
voz, imagem e trabalho para divulgação em 

qualquer meio de Comunicação, nacional e inter-
nacional, em língua portuguesa ou traduzida para 
outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica, 
sem qualquer contrapartida de cunho financeiro.

Art. 26º - A AMSOP reserva-se o direito de publi-
car na íntegra ou em parte todos os trabalhos 
inscritos e premiados, em quaisquer veículos de 
Comunicação de sua responsabilidade direta.

Art. 27º - No ato da inscrição para participarem 
do Prêmio AMSOP de Comunicação, os partici-
pantes declaram que tiveram acesso à cópia inte-
gral on line do presente regulamento e expres-
sam sua incondicional concordância.

Art. 28º - É vedada a participação, neste 
certame, de funcionários e associados da AMSOP, 
bem como diretores, administradores, 
funcionários e seus respectivos cônjuges e 
parentes de até primeiro grau de membros da 
Comissão Organizadora do Prêmio. As pessoas 
impedidas de participar, caso isso ocorra, quando 
identificadas, serão desclassificadas automatica-
mente.

Art. 29º - Os casos não previstos neste regula-
mento, serão resolvidos pela Comissão Organiza-
dora, cujas decisões são irrecorríveis.

Francisco Beltrão, 17 de julho de 2015.



CAPÍTULO I
DO PRÊMIO AMSOP

Art. 1º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
– regido pelo presente regulamento - será con-
ferido a profissionais e/ou estudantes da área de 
Ciências da Comunicação, observadas as catego-
rias respectivas de disputa, sendo promovido pela 
Associação dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná (AMSOP), organizado pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), co-or-
ganizado pela Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão e com apoio da Faculdade de Pato Branco 
(FADEP).

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 2º - A inscrição ao Prêmio AMSOP de Comu-
nicação 2015 poderá ser feita nas seguintes cate-
gorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Comunicação Cidadã
Portal Jornalístico

Parágrafo único – Em todas as modalidades, serão 
admitidas as inscrições de bacharéis, estudantes 
e profissionais práticos da área afim.

Art. 3º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
contempla três eixos:

Temática Livre
Temática Especial – Carta do Sudoeste 2014
Comunicação Cidadã

Em Temática Livre, serão aceitos trabalhos nas 
seguintes categorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo

Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Portal Jornalístico

Em Temática Especial (Carta do Sudoeste 2014), 
serão recebidos trabalhos nas seguintes catego-
rias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem

Em Comunicação Cidadã, estarão habilitados a 
concorrer projetos, reportagens, campanhas, 
fotos, etc, que versem sobre aspectos do Sudoeste 
do Paraná;

§ 1º -  Poderão ser inscritos quaisquer materiais  
disseminados em veículos de Comunicação do 
Estado do Paraná, desde que versem sobre temas 
afetos ao Sudoeste do Paraná, tanto nas categori-
as livres como nas de temática especial. Especifi-
camente sobre as peças da modalidade Campanha 
Publicitária, não há a obrigatoriedade de veicu-
lação.

§ 2º - Todos os trabalhos inscritos deverão ter sido 
veiculados entre o período de 01 de julho de 2014 
e 15 de setembro de 2015.

Art 4º - As inscrições deverão ser feitas somente 
por via eletrônica no portal 'www. amsop.com.br', a 
partir do dia 1. de agosto de 2015 até às 23h59 
horas do dia 20 de setembro de 2015.

Parágrafo Único – Cada participante que enviar seu 
material para concorrer ao Prêmio AMSOP de 
Comunicação 2015 receberá, no prazo de 5 (cinco) 
dias após o encerramento do prazo para as 
inscrições, uma mensagem eletrônica (e-mail) 
expedida pela Comissão Organizadora confirman-
do o deferimento de sua inscrição, desde que aten-
didas as exigências para tanto, sendo que, somente 
após o recebimento dessa mensagem, o partici-
pante poderá considerar sua inscrição oficialmente 
confirmada.

Art. 5º - Cada candidato/equipe ao Prêmio poderá 
inscrever até 03 (três) trabalhos em cada catego-
ria.

Parágrafo único – O conteúdo do trabalho inscrito 
em uma categoria não poderá ser utilizado em sua 
totalidade para inscrição em outra categoria, ou 
seja, o objeto do trabalho não pode ser repetido 
integralmente para participação em mais de uma 
modalidade mas apenas em partes, se for o caso.

Art. 6° - Somente poderá ser premiado um (01) 
trabalho por candidato/equipe em cada categoria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIA DOS TRABALHOS

Art. 7º - Em cada trabalho inscrito deverá constar 
de forma clara, a indicação do(s) seu(s) autor(es), 
devendo, no caso de trabalho de equipe, constar 
na ficha de inscrição os nomes dos autores assim 
como o nome do representante da equipe a quem 
caberá receber o Prêmio caso seja finalista e/ou 
vencedor em sua categoria. 

Parágrafo único – Considerando a natureza da 
produção jornalística, as inscrições para as modal-
idades Televisão – Reportagem e Portal Jornalísti-
co serão necessariamente em equipe, nos termos 
da ficha de inscrição on line.

Art. 8º - Em caso de dúvidas sobre autoria(s) de 
matérias, vale o critério profissional da assinatura 
impressa, gravada e/ou sonora. No caso de ausên-
cia desta, o(s) autor(es) fará(ão) acompanhar 
sua(s) inscrição(ões) de carta do diretor de 
Redação ou de quem de direito, reconhecendo 
a(s) autoria(s) do(s) mesmo(s).

Art. 9º - Os trabalhos, no que tange à autoria e ao 
conteúdo, deverão guardar estrita observância 
aos princípios éticos e legais pertinentes, sob 
pena de exclusão do certame, sem prejuízo das 
responsabilizações cabíveis ao caso.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 10º -  A Comissão Organizadora será 
responsável pela organização, condução epre-
miação do certame e é constituída por: represen-

tantes da Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná; representantes da Universidade Estad-
ual do Centro-Oeste; e da Administração Municipal 
de Francisco Beltrão.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 11º - A Comissão Julgadora do Prêmio AMSOP 
de Comunicação 2015, a quem compete a escolha 
dos trabalhos vencedores do Prêmio, será compos-
ta por 12 (doze) membros, originários do quadro de 
docentes dos cursos de Comunicação Social da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicen-
tro) e de outras instituições de Ensino Superior do 
Paraná, além de eventuais convidados especiais 
(desde que vinculados à área de Ciências da Comu-
nicação);

Art. 12º - A Comissão Julgadora é soberana nas 
decisões dela emanadas, não cabendo qualquer 
espécie de impugnação ou recurso.

Parágrafo Único – Caberá aos componentes da 
Comissão Julgadora a escolha, dentre os seus 
membros, do Presidente da Comissão, por maioria 
simples dos votos e a quem caberá voto de minerva 
nas categorias, em caso de necessidade.

Art. 13º - Os trabalhos da Comissão Julgadora 
serão acompanhados de um representante indica-
do pela ABI (Associação Beltronense de Imprensa) 
e por outro representante indicado pela Asso-
ciação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná 
(Adjori PR), os quais não poderão participar do 
concurso e não terão direito a voto no julgamento.

Art. 14º - A Comissão Julgadora atribuirá o Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 aos trabalhos que 
melhor cumprirem os objetivos do certame na 
forma estabelecida no artigos 17 e 18 deste regula-
mento, podendo cada modalidade ter até 3 (três) 
premiados, em ordem decrescente.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

Art. 15º - O julgamento dos trabalhos inscritos será 
realizado em duas etapas distintas, ambas presen-
ciais:

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora indicará 
até 10 (dez) trabalhos de cada categoria, entre os 
inscritos que exibam melhores condições de con-
correr às premiações;
Na segunda etapa, a Comissão de Julgamento 
apontará, entre os trabalhos selecionados, os 
vencedores de cada categoria.

CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 16º- Para efeitos de julgamento, serão anali-
sados os elementos constituintes do trabalho e 
avaliado através de notas que variarão de 1 (um) a 
10 (dez), sendo 1 (um) a nota mínima e 10 (dez) a 
nota máxima. O melhor trabalho será aquele que 
perfizer a maior média ponderada resultante da 
avaliação de cada membro do júri para cada 
elemento constituinte.

Art. 17º - Os elementos constituintes do trabalho 
serão julgados com observância nos seguintes 
critérios:

Adequação ao tema especial, se for o caso;
Compreensão e profundidade dos conceitos bási-
cos de Ciências da Comunicação;
Qualidade técnica dos trabalhos (forma e conteú-
do);
Originalidade, inovação, criatividade e abordagem 
de tendências comunicacionais;
Relevância do tema abordado e potencial impacto 
na sociedade.

Art. 18º - Para o julgamento, serão consideradas 
somente as peças que atendam a todos os critéri-
os acima especificados.

CAPÍTULO VIII
DA PREMIAÇÃO

Art. 19º - A entrega da premiação ocorrerá no dia 
27 de novembro de 2015, em evento comemorati-
vo a ser realizado na cidade de Francisco Beltrão 
(PR).

Art. 20º - Os vencedores de cada categoria rece-
berão troféu, certificado e premiação em dinheiro, 
conforme abaixo:

1º lugar: troféu, certificado e R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais); 

2º lugar: troféu, certificado e R$ 1.000,00 (hum 
mil reais); 

3º lugar: troféu e certificado e R$ 500,00 (quin-
hentos reais).

Parágrafo único – Entre os primeiros lugares de 
cada modalidade, haverá a escolha, pela Comissão 
Julgadora, do trabalho mais inovador, o qual será 
contemplado com duas diárias em hotel de lazer 
localizado no Estado do Paraná, como bonificação 
extra, durante a cerimônia de premiação. Caso o 
trabalho vencedor seja de uma equipe, os próprios 
membros da mesma é quem decidirão a desti-
nação do prêmio.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21º - Os trabalhos enviados para concorrer ao 
Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 não serão 
devolvidos aos seus autores sob qualquer justifi-
cativa, permanecendo sob a posse da Associação 
dos Municípios do Sudoeste do PR.

Art. 22º - Se a Comissão de Julgamento decidir 
por não atribuir prêmio a uma determinada cate-
goria, a importância em dinheiro não será acumu-
lada para a próxima edição do Prêmio.

Art. 23º - Os concorrentes do Prêmio, quando da 
confirmação da inscrição, serão considerados 
cientes de que, ao participar do concurso, estarão 
declarando, sob as penas da lei, que o trabalho por 
eles entregues é fruto de sua legítima criatividade 
e autoria, não configurando plágio nem violação a 
qualquer direito de propriedade intelectual de 
terceiros, eximindo a AMSOP de qualquer 
responsabilidade em razão de sua declaração de 
verdade.

Art 24º - As orientações e detalhamentos sobre 
as diferentes categorias integrantes do Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 encontram-se 
descritas no Anexo I, o qual é parte integrante 
deste regulamento.

Art. 25º - Ao se inscreverem, os candidatos con-
cordam com a utilização gratuita de seu nome, 
voz, imagem e trabalho para divulgação em 

qualquer meio de Comunicação, nacional e inter-
nacional, em língua portuguesa ou traduzida para 
outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica, 
sem qualquer contrapartida de cunho financeiro.

Art. 26º - A AMSOP reserva-se o direito de publi-
car na íntegra ou em parte todos os trabalhos 
inscritos e premiados, em quaisquer veículos de 
Comunicação de sua responsabilidade direta.

Art. 27º - No ato da inscrição para participarem 
do Prêmio AMSOP de Comunicação, os partici-
pantes declaram que tiveram acesso à cópia inte-
gral on line do presente regulamento e expres-
sam sua incondicional concordância.

Art. 28º - É vedada a participação, neste 
certame, de funcionários e associados da AMSOP, 
bem como diretores, administradores, 
funcionários e seus respectivos cônjuges e 
parentes de até primeiro grau de membros da 
Comissão Organizadora do Prêmio. As pessoas 
impedidas de participar, caso isso ocorra, quando 
identificadas, serão desclassificadas automatica-
mente.

Art. 29º - Os casos não previstos neste regula-
mento, serão resolvidos pela Comissão Organiza-
dora, cujas decisões são irrecorríveis.

Francisco Beltrão, 17 de julho de 2015.



CAPÍTULO I
DO PRÊMIO AMSOP

Art. 1º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
– regido pelo presente regulamento - será con-
ferido a profissionais e/ou estudantes da área de 
Ciências da Comunicação, observadas as catego-
rias respectivas de disputa, sendo promovido pela 
Associação dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná (AMSOP), organizado pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), co-or-
ganizado pela Prefeitura Municipal de Francisco 
Beltrão e com apoio da Faculdade de Pato Branco 
(FADEP).

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 2º - A inscrição ao Prêmio AMSOP de Comu-
nicação 2015 poderá ser feita nas seguintes cate-
gorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Comunicação Cidadã
Portal Jornalístico

Parágrafo único – Em todas as modalidades, serão 
admitidas as inscrições de bacharéis, estudantes 
e profissionais práticos da área afim.

Art. 3º - O Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 
contempla três eixos:

Temática Livre
Temática Especial – Carta do Sudoeste 2014
Comunicação Cidadã

Em Temática Livre, serão aceitos trabalhos nas 
seguintes categorias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo

Crônica
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem
Campanha Publicitária
Portal Jornalístico

Em Temática Especial (Carta do Sudoeste 2014), 
serão recebidos trabalhos nas seguintes catego-
rias:

Jornal Impresso – Reportagem
Revista Impressa - Reportagem
Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
Televisão – Reportagem
Rádio – Reportagem

Em Comunicação Cidadã, estarão habilitados a 
concorrer projetos, reportagens, campanhas, 
fotos, etc, que versem sobre aspectos do Sudoeste 
do Paraná;

§ 1º -  Poderão ser inscritos quaisquer materiais  
disseminados em veículos de Comunicação do 
Estado do Paraná, desde que versem sobre temas 
afetos ao Sudoeste do Paraná, tanto nas categori-
as livres como nas de temática especial. Especifi-
camente sobre as peças da modalidade Campanha 
Publicitária, não há a obrigatoriedade de veicu-
lação.

§ 2º - Todos os trabalhos inscritos deverão ter sido 
veiculados entre o período de 01 de julho de 2014 
e 15 de setembro de 2015.

Art 4º - As inscrições deverão ser feitas somente 
por via eletrônica no portal 'www. amsop.com.br', a 
partir do dia 1. de agosto de 2015 até às 23h59 
horas do dia 20 de setembro de 2015.

Parágrafo Único – Cada participante que enviar seu 
material para concorrer ao Prêmio AMSOP de 
Comunicação 2015 receberá, no prazo de 5 (cinco) 
dias após o encerramento do prazo para as 
inscrições, uma mensagem eletrônica (e-mail) 
expedida pela Comissão Organizadora confirman-
do o deferimento de sua inscrição, desde que aten-
didas as exigências para tanto, sendo que, somente 
após o recebimento dessa mensagem, o partici-
pante poderá considerar sua inscrição oficialmente 
confirmada.

Art. 5º - Cada candidato/equipe ao Prêmio poderá 
inscrever até 03 (três) trabalhos em cada catego-
ria.

Parágrafo único – O conteúdo do trabalho inscrito 
em uma categoria não poderá ser utilizado em sua 
totalidade para inscrição em outra categoria, ou 
seja, o objeto do trabalho não pode ser repetido 
integralmente para participação em mais de uma 
modalidade mas apenas em partes, se for o caso.

Art. 6° - Somente poderá ser premiado um (01) 
trabalho por candidato/equipe em cada categoria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIA DOS TRABALHOS

Art. 7º - Em cada trabalho inscrito deverá constar 
de forma clara, a indicação do(s) seu(s) autor(es), 
devendo, no caso de trabalho de equipe, constar 
na ficha de inscrição os nomes dos autores assim 
como o nome do representante da equipe a quem 
caberá receber o Prêmio caso seja finalista e/ou 
vencedor em sua categoria. 

Parágrafo único – Considerando a natureza da 
produção jornalística, as inscrições para as modal-
idades Televisão – Reportagem e Portal Jornalísti-
co serão necessariamente em equipe, nos termos 
da ficha de inscrição on line.

Art. 8º - Em caso de dúvidas sobre autoria(s) de 
matérias, vale o critério profissional da assinatura 
impressa, gravada e/ou sonora. No caso de ausên-
cia desta, o(s) autor(es) fará(ão) acompanhar 
sua(s) inscrição(ões) de carta do diretor de 
Redação ou de quem de direito, reconhecendo 
a(s) autoria(s) do(s) mesmo(s).

Art. 9º - Os trabalhos, no que tange à autoria e ao 
conteúdo, deverão guardar estrita observância 
aos princípios éticos e legais pertinentes, sob 
pena de exclusão do certame, sem prejuízo das 
responsabilizações cabíveis ao caso.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 10º -  A Comissão Organizadora será 
responsável pela organização, condução epre-
miação do certame e é constituída por: represen-

tantes da Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná; representantes da Universidade Estad-
ual do Centro-Oeste; e da Administração Municipal 
de Francisco Beltrão.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 11º - A Comissão Julgadora do Prêmio AMSOP 
de Comunicação 2015, a quem compete a escolha 
dos trabalhos vencedores do Prêmio, será compos-
ta por 12 (doze) membros, originários do quadro de 
docentes dos cursos de Comunicação Social da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicen-
tro) e de outras instituições de Ensino Superior do 
Paraná, além de eventuais convidados especiais 
(desde que vinculados à área de Ciências da Comu-
nicação);

Art. 12º - A Comissão Julgadora é soberana nas 
decisões dela emanadas, não cabendo qualquer 
espécie de impugnação ou recurso.

Parágrafo Único – Caberá aos componentes da 
Comissão Julgadora a escolha, dentre os seus 
membros, do Presidente da Comissão, por maioria 
simples dos votos e a quem caberá voto de minerva 
nas categorias, em caso de necessidade.

Art. 13º - Os trabalhos da Comissão Julgadora 
serão acompanhados de um representante indica-
do pela ABI (Associação Beltronense de Imprensa) 
e por outro representante indicado pela Asso-
ciação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná 
(Adjori PR), os quais não poderão participar do 
concurso e não terão direito a voto no julgamento.

Art. 14º - A Comissão Julgadora atribuirá o Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 aos trabalhos que 
melhor cumprirem os objetivos do certame na 
forma estabelecida no artigos 17 e 18 deste regula-
mento, podendo cada modalidade ter até 3 (três) 
premiados, em ordem decrescente.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

Art. 15º - O julgamento dos trabalhos inscritos será 
realizado em duas etapas distintas, ambas presen-
ciais:

Na primeira etapa, a Comissão Julgadora indicará 
até 10 (dez) trabalhos de cada categoria, entre os 
inscritos que exibam melhores condições de con-
correr às premiações;
Na segunda etapa, a Comissão de Julgamento 
apontará, entre os trabalhos selecionados, os 
vencedores de cada categoria.

CAPÍTULO VII
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 16º- Para efeitos de julgamento, serão anali-
sados os elementos constituintes do trabalho e 
avaliado através de notas que variarão de 1 (um) a 
10 (dez), sendo 1 (um) a nota mínima e 10 (dez) a 
nota máxima. O melhor trabalho será aquele que 
perfizer a maior média ponderada resultante da 
avaliação de cada membro do júri para cada 
elemento constituinte.

Art. 17º - Os elementos constituintes do trabalho 
serão julgados com observância nos seguintes 
critérios:

Adequação ao tema especial, se for o caso;
Compreensão e profundidade dos conceitos bási-
cos de Ciências da Comunicação;
Qualidade técnica dos trabalhos (forma e conteú-
do);
Originalidade, inovação, criatividade e abordagem 
de tendências comunicacionais;
Relevância do tema abordado e potencial impacto 
na sociedade.

Art. 18º - Para o julgamento, serão consideradas 
somente as peças que atendam a todos os critéri-
os acima especificados.

CAPÍTULO VIII
DA PREMIAÇÃO

Art. 19º - A entrega da premiação ocorrerá no dia 
27 de novembro de 2015, em evento comemorati-
vo a ser realizado na cidade de Francisco Beltrão 
(PR).

Art. 20º - Os vencedores de cada categoria rece-
berão troféu, certificado e premiação em dinheiro, 
conforme abaixo:

1º lugar: troféu, certificado e R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais); 

2º lugar: troféu, certificado e R$ 1.000,00 (hum 
mil reais); 

3º lugar: troféu e certificado e R$ 500,00 (quin-
hentos reais).

Parágrafo único – Entre os primeiros lugares de 
cada modalidade, haverá a escolha, pela Comissão 
Julgadora, do trabalho mais inovador, o qual será 
contemplado com duas diárias em hotel de lazer 
localizado no Estado do Paraná, como bonificação 
extra, durante a cerimônia de premiação. Caso o 
trabalho vencedor seja de uma equipe, os próprios 
membros da mesma é quem decidirão a desti-
nação do prêmio.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21º - Os trabalhos enviados para concorrer ao 
Prêmio AMSOP de Comunicação 2015 não serão 
devolvidos aos seus autores sob qualquer justifi-
cativa, permanecendo sob a posse da Associação 
dos Municípios do Sudoeste do PR.

Art. 22º - Se a Comissão de Julgamento decidir 
por não atribuir prêmio a uma determinada cate-
goria, a importância em dinheiro não será acumu-
lada para a próxima edição do Prêmio.

Art. 23º - Os concorrentes do Prêmio, quando da 
confirmação da inscrição, serão considerados 
cientes de que, ao participar do concurso, estarão 
declarando, sob as penas da lei, que o trabalho por 
eles entregues é fruto de sua legítima criatividade 
e autoria, não configurando plágio nem violação a 
qualquer direito de propriedade intelectual de 
terceiros, eximindo a AMSOP de qualquer 
responsabilidade em razão de sua declaração de 
verdade.

Art 24º - As orientações e detalhamentos sobre 
as diferentes categorias integrantes do Prêmio 
AMSOP de Comunicação 2015 encontram-se 
descritas no Anexo I, o qual é parte integrante 
deste regulamento.

Art. 25º - Ao se inscreverem, os candidatos con-
cordam com a utilização gratuita de seu nome, 
voz, imagem e trabalho para divulgação em 

qualquer meio de Comunicação, nacional e inter-
nacional, em língua portuguesa ou traduzida para 
outros idiomas, na forma impressa ou eletrônica, 
sem qualquer contrapartida de cunho financeiro.

Art. 26º - A AMSOP reserva-se o direito de publi-
car na íntegra ou em parte todos os trabalhos 
inscritos e premiados, em quaisquer veículos de 
Comunicação de sua responsabilidade direta.

Art. 27º - No ato da inscrição para participarem 
do Prêmio AMSOP de Comunicação, os partici-
pantes declaram que tiveram acesso à cópia inte-
gral on line do presente regulamento e expres-
sam sua incondicional concordância.

Art. 28º - É vedada a participação, neste 
certame, de funcionários e associados da AMSOP, 
bem como diretores, administradores, 
funcionários e seus respectivos cônjuges e 
parentes de até primeiro grau de membros da 
Comissão Organizadora do Prêmio. As pessoas 
impedidas de participar, caso isso ocorra, quando 
identificadas, serão desclassificadas automatica-
mente.

Art. 29º - Os casos não previstos neste regula-
mento, serão resolvidos pela Comissão Organiza-
dora, cujas decisões são irrecorríveis.

Francisco Beltrão, 17 de julho de 2015.



Anexo I
Jornal Impresso – Reportagem & Revista Impres-
sa - Reportagem
A reportagem deve contemplar as regras 
jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo claro, 
objetivo e preciso; pluralidade de versões, infor-
mações contextualizadas, causas e desdobramen-
tos do fato. Além disso, deve ser construída con-
forme os preceitos éticos inerentes à atividade 
jornalística. Além do texto e do título, serão avalia-
dos os demais componentes que, por ventura, 
constituam a reportagem, tais como chapéu, grav-
ata, box, entre outros. O planejamento gráfico 
desse material também será considerado. 

Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
O Fotojornalismo é uma forma de registro dos 
fatos. A Fotografia faz parte do conjunto de textos 
presentes em uma publicação impressa. As ima-
gens conferem emoção e movimento à página dos 
jornais e das revistas e estão entre os componen-
tes gráficos que mais atraem a atenção do leitor. 
Contudo, sua função não se restringe à estética, 
pois são capazes de revelar informações comple-
mentares e comprobatórias sobre o fato jornalísti-
co, podendo, devido às informações que registram, 
sobreporem-se ao texto. 

Crônica
Entende-se por Crônica o texto jornalísti-
co-literário, com linguagem coloquial, desenvolvi-
do a partir de acontecimentos da atualidade. 
Pertence ao gênero opinativo e pode apresentar 
viés político, esportivo, cultural etc. A Crônica 
pode ser traduzida como espaço de crítica social. 
Pode associar os fatos cotidianos a situações 
literárias, buscando realçar a realidade. Serão 
aceitas crônicas publicadas em veículos impressos 
e digitais. Para a inscrição de crônicas publicadas 
em veículos impressos ou on line, o candidato 
deverá anexar arquivo em formato PDF (Portable 
Document Format) ou de imagem com a página 
completa onde a crônica foi veiculada, no caso de 
internet deverá aparecer o URL (Uniform 
Resource Locator) do site em que a crônica está 
publicada. Caso a data não esteja visível, é impre-
scindível anexar à crônica a declaração do editor 
ou quem de direito possa reconhecer o dia, o mês e 
o ano em que o material foi veiculado no respecti-
vo site.

Televisão - Reportagem
A reportagem para Televisão deve contemplar as 
regras jornalísticas. Ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso; pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato, respeitando a linguagem tele-
visiva. Além disso, deve ser construída conforme 
os preceitos éticos inerentes à atividade jornalísti-
ca. Serão aceitas reportagens veiculadas em emis-
soras de televisão aberta (VHF, UHF), por assina-
tura ou cabo. Os trabalhos a serem inscritos 
deverão apresentar um tempo de no máximo 05´ 
(cinco minutos), em formato AVI ou similar. É 
importante esclarecer que o tempo de cinco minu-
tos refere-se apenas à reportagem propriamente 
dita (ou seja, a chamada não é computada). Além 
do corpo da reportagem, deve ser apresentada a 
chamada (realizada pelo apresentador do 
programa jornalístico). Além disso, todas as 
reportagens devem ser acompanhadas de 
declaração do editor, ou quem de direito possa 
reconhecer a emissora, o nome do programa, o 
horário do programa, a data em que a reportagem 
foi exibida, os nomes do repórter e do cinegrafista 
responsáveis pelo trabalho.

Rádio - Reportagem
A reportagem para Rádio deve contemplar as 
regras jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso, pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato, respeitando a linguagem 
radiofônica. Além disso, deve ser construída con-
forme os preceitos éticos inerentes à atividade 
jornalística. Serão aceitas reportagens veiculadas 
em emissora de rádio AM, FM e On Line. Os 
trabalhos a serem inscritos deverão apresentar um 
tempo máximo 05' (cinco minutos). É importante 
esclarecer que o tempo de cinco minutos refere-se 
apenas à reportagem propriamente dita (ou seja, a 
chamada não é computada).  Para a inscrição, o 
candidato deverá anexar arquivo em formato MP3 
com a reportagem. Além do corpo da reportagem, 
deve ser apresentada a chamada (realizada pelo 
apresentador do programa jornalístico). Além 
disso, todas as reportagens devem ser acompan-
hadas de declaração do editor, ou quem de direito 
possa reconhecer a emissora, o nome do 
programa, o horário do programa, a data em que a 

reportagem foi exibida e o nome do repórter 
responsável pelo trabalho.

Campanha Publicitária
Todos os arquivos com as peças impressas (logo-
marca, anúncio jornal, cartaz e/ou outdoor) 
deverão ser enviados no formato JPEG 72 DPI, 
independente do seu arquivo de origem, o mesmo 
valendo para peças web. Quando se tratar de 
peça/campanha veiculada em emissoras de Rádio, 
o material deve ser postado em MP3. Se for em 
vídeo, deve ser em AVI ou similar. Na edição 2015 
do Prêmio Amsop, a temática é livre.

Portal Jornalístico
O Portal inscrito deve contemplar claramente as 
regras jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso; pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato. Além disso, deve ser construí-
do conforme os preceitos éticos inerentes à ativi-
dade jornalística. Serão avaliados os demais com-
ponentes que, por ventura, constituam páginas 
jornalísticas on line, como elementos visuais 
(tabelas, quadros, fotografias, etc). O planejamen-
to gráfico desse material também será consider-
ado. O Portal deve ser inscrito na forma de arquivo 
em PDF da homepage inicial do mesmo, acompan-
hado de declaração do editor ou responsável geral 
informando que, no período de veiculação abarca-
do no presente regulamento, o referido site esteve 
no ar por, pelo menos, seis meses.

Comunicação Cidadã
Modalidade em que poderão ser inscritos projetos 
permanentes, cadernos especiais, reportagens, 
fotografias, etc, configurando ações promovidas 
ou apoiadas claramente pelo veículo concorrente.



Anexo I
Jornal Impresso – Reportagem & Revista Impres-
sa - Reportagem
A reportagem deve contemplar as regras 
jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo claro, 
objetivo e preciso; pluralidade de versões, infor-
mações contextualizadas, causas e desdobramen-
tos do fato. Além disso, deve ser construída con-
forme os preceitos éticos inerentes à atividade 
jornalística. Além do texto e do título, serão avalia-
dos os demais componentes que, por ventura, 
constituam a reportagem, tais como chapéu, grav-
ata, box, entre outros. O planejamento gráfico 
desse material também será considerado. 

Jornal Impresso /Revista Impressa – Fotojornal-
ismo
O Fotojornalismo é uma forma de registro dos 
fatos. A Fotografia faz parte do conjunto de textos 
presentes em uma publicação impressa. As ima-
gens conferem emoção e movimento à página dos 
jornais e das revistas e estão entre os componen-
tes gráficos que mais atraem a atenção do leitor. 
Contudo, sua função não se restringe à estética, 
pois são capazes de revelar informações comple-
mentares e comprobatórias sobre o fato jornalísti-
co, podendo, devido às informações que registram, 
sobreporem-se ao texto. 

Crônica
Entende-se por Crônica o texto jornalísti-
co-literário, com linguagem coloquial, desenvolvi-
do a partir de acontecimentos da atualidade. 
Pertence ao gênero opinativo e pode apresentar 
viés político, esportivo, cultural etc. A Crônica 
pode ser traduzida como espaço de crítica social. 
Pode associar os fatos cotidianos a situações 
literárias, buscando realçar a realidade. Serão 
aceitas crônicas publicadas em veículos impressos 
e digitais. Para a inscrição de crônicas publicadas 
em veículos impressos ou on line, o candidato 
deverá anexar arquivo em formato PDF (Portable 
Document Format) ou de imagem com a página 
completa onde a crônica foi veiculada, no caso de 
internet deverá aparecer o URL (Uniform 
Resource Locator) do site em que a crônica está 
publicada. Caso a data não esteja visível, é impre-
scindível anexar à crônica a declaração do editor 
ou quem de direito possa reconhecer o dia, o mês e 
o ano em que o material foi veiculado no respecti-
vo site.

Televisão - Reportagem
A reportagem para Televisão deve contemplar as 
regras jornalísticas. Ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso; pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato, respeitando a linguagem tele-
visiva. Além disso, deve ser construída conforme 
os preceitos éticos inerentes à atividade jornalísti-
ca. Serão aceitas reportagens veiculadas em emis-
soras de televisão aberta (VHF, UHF), por assina-
tura ou cabo. Os trabalhos a serem inscritos 
deverão apresentar um tempo de no máximo 05´ 
(cinco minutos), em formato AVI ou similar. É 
importante esclarecer que o tempo de cinco minu-
tos refere-se apenas à reportagem propriamente 
dita (ou seja, a chamada não é computada). Além 
do corpo da reportagem, deve ser apresentada a 
chamada (realizada pelo apresentador do 
programa jornalístico). Além disso, todas as 
reportagens devem ser acompanhadas de 
declaração do editor, ou quem de direito possa 
reconhecer a emissora, o nome do programa, o 
horário do programa, a data em que a reportagem 
foi exibida, os nomes do repórter e do cinegrafista 
responsáveis pelo trabalho.

Rádio - Reportagem
A reportagem para Rádio deve contemplar as 
regras jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso, pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato, respeitando a linguagem 
radiofônica. Além disso, deve ser construída con-
forme os preceitos éticos inerentes à atividade 
jornalística. Serão aceitas reportagens veiculadas 
em emissora de rádio AM, FM e On Line. Os 
trabalhos a serem inscritos deverão apresentar um 
tempo máximo 05' (cinco minutos). É importante 
esclarecer que o tempo de cinco minutos refere-se 
apenas à reportagem propriamente dita (ou seja, a 
chamada não é computada).  Para a inscrição, o 
candidato deverá anexar arquivo em formato MP3 
com a reportagem. Além do corpo da reportagem, 
deve ser apresentada a chamada (realizada pelo 
apresentador do programa jornalístico). Além 
disso, todas as reportagens devem ser acompan-
hadas de declaração do editor, ou quem de direito 
possa reconhecer a emissora, o nome do 
programa, o horário do programa, a data em que a 

reportagem foi exibida e o nome do repórter 
responsável pelo trabalho.

Campanha Publicitária
Todos os arquivos com as peças impressas (logo-
marca, anúncio jornal, cartaz e/ou outdoor) 
deverão ser enviados no formato JPEG 72 DPI, 
independente do seu arquivo de origem, o mesmo 
valendo para peças web. Quando se tratar de 
peça/campanha veiculada em emissoras de Rádio, 
o material deve ser postado em MP3. Se for em 
vídeo, deve ser em AVI ou similar. Na edição 2015 
do Prêmio Amsop, a temática é livre.

Portal Jornalístico
O Portal inscrito deve contemplar claramente as 
regras jornalísticas, ou seja, apresentar conteúdo 
claro, objetivo e preciso; pluralidade de versões, 
informações contextualizadas, causas e desdo-
bramentos do fato. Além disso, deve ser construí-
do conforme os preceitos éticos inerentes à ativi-
dade jornalística. Serão avaliados os demais com-
ponentes que, por ventura, constituam páginas 
jornalísticas on line, como elementos visuais 
(tabelas, quadros, fotografias, etc). O planejamen-
to gráfico desse material também será consider-
ado. O Portal deve ser inscrito na forma de arquivo 
em PDF da homepage inicial do mesmo, acompan-
hado de declaração do editor ou responsável geral 
informando que, no período de veiculação abarca-
do no presente regulamento, o referido site esteve 
no ar por, pelo menos, seis meses.

Comunicação Cidadã
Modalidade em que poderão ser inscritos projetos 
permanentes, cadernos especiais, reportagens, 
fotografias, etc, configurando ações promovidas 
ou apoiadas claramente pelo veículo concorrente.




