
 

PREMIO FRANZ JASTER DE COMUNICAÇAO 2016 

REGULAMENTO GERAL 

 

 O Prêmio Franz Jaster de Comunicação é uma iniciativa da 

Cooperativa Agrária Agroindustrial, destinado a destacar os trabalhos 

jornalísticos que abordem a temática central do WinterShow 2016 - 

Excelência em Cereais de Inverno -, bem como as pesquisas relacionadas ao 

tema e apresentadas durante o evento. Serão aceitos trabalhos veiculados 

entre 01 e 31 de outubro de 2016, mês de realização do WinterShow. O 

Prêmio Franz Jaster de Comunicação tem realização da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), por meio da Coordenadoria de 

Comunicação Social (Coorc), e faz referência ao primeiro pesquisador da 

Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (Fapa), organismo vinculado à 

Cooperativa. 

 

1. CATEGORIAS 

Em sua edição 2016, o Prêmio Franz Jaster de Comunicação contará com as 

seguintes categorias: 

1.1 Jornalismo impresso ou online: voltado para jornais, revistas e/ou sites; 

1.2 Fotografia: premiará as melhores fotografias publicadas por jornais, 

revistas e/ou sites de veículos de comunicação, que retratarem o WinterShow 

2015; 

1.3 Reportagem radiofônica: premiará as melhores reportagens em áudio, 

que versarem sobre o WinterShow 2016 em seus diversos aspectos; 

1.4 Material televisivo: destinado às produções audiovisuais que abordarem 

o WinterShow e exibidas por canais de televisão abertos, fechados ou online. 

Observação: Cada empresa poderá inscrever até cinco peças por categoria, 

devendo preencher uma ficha para cada item concorrente, disponível no site 

www.unicentro.br/premiofranzjaster.  

 

* Cada empresa poderá inscrever até cinco peças por categoria, devendo 

preencher uma ficha para cada trabalho concorrente, disponível no site 

www.unicentro.br/premiofranzjaster.  



 

 

2. INSCRIÇÕES 

Poderão se candidatar ao Prêmio Franz Jaster de Comunicação 2016 

veículos de Comunicação de todo o Brasil que realizarem cobertura 

jornalística do WinterShow deste ano. 

 

2.1 Prazo de inscrição: 

O(s) formulário de inscrição(ões) e a(s) respectiva(s) peça(s) concorrente(s) 

devem ser entregues ou enviados até o dia 04 de novembro de 2016 (data de 

postagem) na/para a Unicentro – rua Padre Salvador Renna, 875, Campus 

Santa Cruz, bairro Santa Cruz, Guarapuava (PR), CEP 85015.430, aos 

cuidados da Coordenadoria de Comunicação Social (Coorc). Alertamos que 

os materiais enviados nos últimos dias do período de inscrição devem ser 

encaminhados via Sedex, para que cheguem a tempo da avaliação. 

 

2.2 Das condições de inscrição: 

Serão consideradas válidas as inscrições de trabalhos postadas até 04 de 

novembro de 2016 e comprovadamente veiculados dentro do prazo 

estabelecido (01 a 31 de outubro de 2016). Tal comprovação será através da 

apresentação do cabeçalho do jornal ou da revista, da data de postagem 

para os veículos online ou de declaração do diretor da emissora de rádio ou 

TV quanto à data de veiculação do material. Todos os materiais deverão ser 

entregues em CD ou DVD, em formatos amplamente utilizados no meio 

comunicacional (.pdf, html, wmv, wma, etc). 

 

3. PREMIAÇÃO 

3.1 Coordenação e Julgamento 

O julgamento do Prêmio Franz Jaster de Comunicação 2016 será 

coordenado e auditado pela Universidade do Centro-Oeste do Paraná 

(Unicentro), por meio da Coordenadoria de Comunicação Social (Coorc). O 

corpo de jurados será composto por professores da instituição com formação 

em Jornalismo e em Agronomia. Os primeiros julgarão os méritos 

informativos das peças em suas especificações – texto impresso, fotografia, 



 

reportagem audiovisual ou para rádio; os segundos analisarão a correção das 

informações veiculadas, dada suas características técnicas. 

Os jurados analisarão os trabalhos individualmente e ministrarão nota de zero 

a dez para cada peça. Todos os trabalhos obtiveram média inferior à seis 

serão desclassificados. Dessa avaliação, a ocorrer entre os dias 09 e 11 de 

novembro de 2016, sairão três finalistas em cada modalidade, que serão 

divulgados em 18 de novembro de 2016. A cerimônia de premiação será no 

distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no dia 22 de novembro do corrente 

ano. O vencedor do prêmio em cada modalidade será conhecido na mesma 

cerimônia. 

Caberá à Coordenação do Prêmio somar as notas dos trabalhos de cada 

categoria e declarar vencedores os que obtiverem as maiores notas. As 

decisões dos jurados são irrecorríveis. 

 

3.1.1 Premiação 

Os três finalistas de cada uma das três modalidades receberão certificado. 

O ganhador de cada categoria será contemplado com um troféu. 

Premiação em dinheiro para os primeiros, segundos e terceiros colocados em 

cada uma das quatro categorias, no valor de, respectivamente R$ 2 mil, R$ 1 

mil, e R$ 500. 

*A premiação é para o veículo em si, sendo de responsabilidade do mesmo 

efetuar a partilha do valor, a seu critério. 

 

4. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo corpo de jurados, 

ouvidas as Presidências da Cooperativa Agrária Agroindustrial e da Reitoria 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), se for o caso. 

 

 

Guarapuava, 16 de setembro de 2016. 

 

Cooperativa Agrária Agroindustrial 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 


