
Regulamento Prêmio Sinturb de Jornalismo 

 

O Tema  

 

Transporte coletivo: Soluções e riscos de não prioriza-lo. 

 

Serão levadas em conta, nas sete categorias, as matérias, reportagens, fotos e imagens que 

contribuam com a disseminação das informações sobre o setor de transporte, a democratização do 

transporte por ônibus e sua essencialidade para a sociedade e as inovações que facilitam o dia-a-dia 

dos passageiros. Trabalhos que valorizem a importância do transporte de passageiros e os impactos 

desse serviço para a sociedade, abordando também os problemas da área, mas também as inovações 

e iniciativas que garantem a melhoria do transporte urbano de passageiros na cidade de Maceió. 

 

Quem pode participar 

Somente jornalistas com registro profissional, filiados ao Sindicado dos Jornalistas Profissionais do 

Estado de Alagoas, em dia com as suas obrigações, residentes no Estado, cujos trabalhos tenham 

sido publicados ou veiculados em mídia local no período de 01 de março de 2019 a 27 de março de 

2020. 

 

Cada jornalista poderá participar com, no máximo, cinco trabalhos. No caso de a matéria inscrita 

possuir mais de um autor, todos os integrantes da equipe deverão ser identificados na ficha de 

inscrição, indicando-se a pessoa responsável para receber o prêmio. 

 

Os trabalhos que não tenham ligação com o tema ou com os conceitos propostos serão 

automaticamente desclassificados. Não serão aceitas inscrições de trabalhos vencedores em outras 

premiações jornalísticas. 

 

ESTUDANTE 

 

Os estudantes matriculados nos cursos de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e 

da Universidade Tiradentes (UNIT), que estejam frequentando regularmente as aulas, poderão 

concorrer com até três trabalhos. Na inscrição, além de anexar a cópia do trabalho, o concorrente 

deverá: preencher ficha com nome do autor, título e categoria; apresentar declaração de matrícula e 

frequência; apresentar a declaração do professor orientador do veículo laboratório oficial. 

 

 

REGULAMENTO 

 

Os trabalhos não poderão ultrapassar cinco minutos nas categorias de TV e Rádio, incluindo a 

apresentação, e na Categoria Textoreportagem, quatro páginas na categoria jornalismo impresso e 

até cinco URLs para web. O mesmo vale para a categoria ESTUDANTE.  

 

Reportagem Especial – Clandestino é ilegal, é inseguro -  devem ser inscritos trabalhos de TV e 

RÁDIO com o tempo de até 8 minutos, seja mídia televisiva ou online. Os de jornalismo 

IMPRESSO até 6 páginas e para WEB até 8URLs. E FOTO, arquivo em pdf da página onde a 

mesma foi publicada e URL da publicação. 

 

Categorias 

1. Reportagem Especial - Transporte Clandestino – Todas as mídias permitidas nesse 

regulamento. 

2. Texto Reportagem – Mídia impressa ou online. 

3. Fotojornalismo – Mídia impressa ou online. 



4. Vídeo Reportagem – Mídia televisiva ou online. 

5. Reportagem Cinematográfica – Mídia televisa ou online. 

6. Radiojornalismo – Mídia de rádio 

7. Estudante – Mídias acadêmicas. 

 

Inscrição 

Os trabalhos deverão ser inscritos on-line no site www.premiojornalismo.sintub.com.br.  

 

As inscrições ocorrerão no período de 14 de fevereiro a 31 de março de 2020, não sendo aceitos 

trabalhos enviados após esta data. Se o trabalho não for assinado ou estiver sob pseudônimo, o 

participante deverá encaminhar, no ato da inscrição, para a organização do prêmio, uma declaração 

do diretor de redação ou chefe de jornalismo, atestando a veiculação e autoria do mesmo. 

 

As dúvidas devem ser dirimidas através do site ou pessoalmente na sede do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, no seguinte endereço: Rua Sargento Jaime, 370, 

Prado, CEP: 57.010.200, Fone: 3326-9168. 

 

Inscrição dos trabalhos 

  

1. Textoreportagem e Foto - O inscrito deverá fazer upload do material em dois arquivos: pdf da 

página diagramada e cópia digitalizada da página publicada e em caso de texto publicado em site,  

URLs. 

 

2. Vídeo Reportagem e Reportagem Cinematográfica - O inscrito deverá fazer upload do 

material em qualquer um dos formatos a seguir: mp4, mpeg, mpg, avi, wmv, flv (não pode ser no 

formato .vob). Os arquivos com defeito, que não abrirem ou que estiverem vazios acarretarão a 

desclassificação automática do trabalho. No caso dos jornalistas cujas empresas possuem os 

trabalhos arquivados em seus sites da Internet, os mesmos podem ser encaminhados indicando-se 

no ato da inscrição as URLs (endereço do trabalho na Web). 

 

 3. Radiojornalismo - O inscrito deverá fazer upload do material em qualquer um dos formatos a 

seguir: mp3, wav e wma. Todos os membros de equipe e participantes da reportagem devem ser 

jornalistas profissionais e filiados ao Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. O descumprimento dessa 

norma – seja por inclusão ou omissão – levará a desclassificação do trabalho na comissão de 

julgamento. 

 

4. Estudante Texto e Foto - O inscrito deverá fazer upload do material em um formato: PDF da 

página publicada. Também deve ser indicado o endereço do trabalho na Web. 

 

4.1 Estudante – Vídeo e Rádio - O inscrito deverá fazer upload do material em qualquer um dos 

formatos a seguir: mp4, mpeg, mpg, avi, wmv, flv (não pode ser no formato .vob). Também deve 

ser indicado o endereço do trabalho na Web. 

 

Julgamento 

Os trabalhos serão julgados por uma comissão formada por profissionais do setor de transporte e  

profissionais da Federal Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Serão desclassificados os trabalhos que 

não estiverem de acordo com o tema e o conceito do concurso e forem entregues fora do prazo 

estabelecido. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

Publicação 

Os candidatos assumem total responsabilidade pela autenticidade dos trabalhos inscritos. A 

inscrição dos trabalhos implica, automaticamente, na cessão dos direitos de autor à organização do 

http://www.premiojornalismo.sintub.com.br/


prêmio, a título gratuito, ficando esta autorizada a reproduzir em qualquer lugar, tempo ou meio de 

comunicação, os textos, imagens ou parte deles, com a devida identificação do autor. 

 

Premiação 

Os vencedores serão conhecidos e premiados durante solenidade, que acontecerá no dia 30 de abril 

de 2020. O horário e local do evento serão divulgados pela Comissão Organizadora. 

 

Valores da Premiação 

 

-1° lugar para todas as categorias: R$ 3.500,00 (três mil  e quinhentos reais) e troféu. 

-2° lugar para todas as categorias: R$ 2.000,00 (dois mil  reais) e troféu. 

-3° lugar para todas as categorias: R$ 1.000,00 (um mil reais) e troféu. 

 

- 1º lugar categoria Estudante: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e troféu. 

- 2º lugar categoria Estudante: R$ 1.000,00 (um mil reais) e troféu. 

- 3º lugar categoria Estudante: R$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu. 

 

Termo de Responsabilidade 

Com a inscrição no Prêmio, o autor assume termo de responsabilidade pela autoria do trabalho 

inscrito, respondendo legalmente perante terceiros por eventual reivindicação do mesmo. Declara 

ainda conhecer o Regulamento do Prêmio Sinturb de Jornalismo e concorda plenamente com seus 

termos. 

 


