
REGULAMENTO DO 1º PRÊMIO APIDEP DE JORNALISMO  

ATUAÇÃO DO DEFENSOR: O DIREITO DE TER DIREITOS 

 

1. OBJETIVO E TEMÁTICA 

O 1º Prêmio APIDEP de Jornalismo visa valorizar os trabalhos de profissionais da 

imprensa e acadêmicos de Comunicação Social/Jornalismo, contribuindo para a 

divulgação da missão, visão e valores executados pelas Defensoras e Defensores Públicos 

no Piauí.  

O prêmio contempla a temática “ATUAÇÃO DO DEFENSOR: O DIREITO DE TER 

DIREITOS”. A Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos do Piauí 

(APIDEP) foi fundada em 1983 com a missão de representar e promover, por todos os 

meios, a defesa das prerrogativas, dos direitos e interesses individuais e coletivos das 

associadas e associados. Atualmente, a entidade representa 100 defensoras e defensores 

públicos do Piauí.  

2. CATEGORIAS 

O 1º Prêmio de Jornalismo da APIDEP irá contemplar as seguintes categorias: 

- Impresso (jornal e revista); 

- Rádio; 

- TV; 

- Webjornalismo/Portais de notícias 

2.1 Categoria especial 

Acolherá trabalhos produzidos por estudantes universitários que estejam cursando entre 

o 4º e o 8º período do curso de Comunicação Social/Jornalismo em Instituições de Ensino 

Superior.  

3. INSCRIÇÕES 

3.1 - O período de inscrição será de 20 de março a 17 de abril de 2019, com recebimento 

dos trabalhos na sede da APIDEP (Rua Nogueira Tapety, nº 203, bairro Noivos, Edifício 



Idan, Teresina- PI / telefone: 3085-8130), em horário comercial. No envelope deverá 

constar Prêmio APIDEP de Jornalismo e a especificação da categoria.  

3.2 - A ficha de inscrição estará disponível previamente no site da APIDEP – 

www.apidep.org.br a partir de 20 de março de 2019. O material será recebido da seguinte 

forma: 

- Impresso: cópia da ficha de inscrição, cinco cópias da página do jornal ou revista em 

que a matéria tenha sido veiculada. 

- Rádio: cópia da ficha de inscrição, cinco cd’s com gravação da matéria que foi ao ar no 

formato mp3. 

- TV: cópia da ficha de inscrição, cinco dvd’s com vídeo no formato MP4 da matéria que 

tenha sido veiculada. 

- Webjornalismo/portais de notícias: cópia da ficha de inscrição, cinco cópias impressas 

da página na qual a matéria foi publicada, com disponibilização do link da publicação. 

3.2.1 - Categoria especial: segue o mesmo formato de impresso (sendo aceitos materiais 

publicados em veículos acadêmicos laboratoriais – jornal ou revista), TV (vídeos curtos 

de até 5 minutos) e rádio (matérias curtas de até 3 minutos). Entregar o material 

acompanhado da cópia da ficha de inscrição e declaração de matrícula comprovando que 

esteja cursando entre o 4º e o 8º período do curso de Comunicação Social/Jornalismo em 

Instituição de Ensino Superior. Serão necessárias cinco cópias do material produzido para 

efetuar a inscrição.  

3.3 - Serão aceitos trabalhos referentes ao item 3.2, produzidos por jornalistas registrados 

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego sendo que, em trabalhos coletivos, pelo menos 

um dos autores deve ter – obrigatoriamente – o registro no MTE. É vedada a participação 

de jornalistas vinculados a entidades associativas ligadas a defensores públicos e de 

administrações de defensorias públicas. 

3.4 - Serão aceitos materiais jornalísticos de qualquer cidade do estado do Piauí, cujo 

assunto tenha relevância e relação com as categorias e os temas inscritos. 

3.5 - Serão colocados em julgamento apenas os trabalhos em língua portuguesa e 

desprezados aqueles que não preencherem esse requisito. 



3.6 - Cada jornalista ou universitário poderá inscrever no máximo 2 (dois) trabalhos, que 

serão apreciados e julgados separadamente, concorrendo a um ou mais prêmios e/ou 

categorias previstos neste regulamento. 

3.7 - Para cada trabalho deverá ser preenchida uma ficha de inscrição. 

3.8 - A inscrição implica a aceitação deste regulamento, inclusive cedendo os direitos 

para a publicação de trabalhos para uso em materiais de divulgação da APIDEP. 

4. COMISSÃO JULGADORA 

4.1 - A Comissão Julgadora será composta da seguinte forma: 

Um (a) representante do Sindicato dos Jornalistas do Piauí; dois Defensores Públicos do 

Estado do Piauí associados; um (a) professor (a) de jornalismo. 

 

4.2 - A coordenação da Comissão Julgadora é do presidente da APIDEP, quinto integrante 

do júri. As decisões da Comissão Julgadora terão caráter irrecorrível. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos servindo-se de critérios gerais que valorizem 

a atividade jornalística. São critérios objetivos da avaliação: 

- Estética: pontuação de 1 a 10 

- Apresentação: pontuação de 1 a 10 

- Qualidade editorial e técnica: pontuação de 1 a 10  

- Adequação ao tema: pontuação de 1 a 10  

- Abordagem esclarecedora: pontuação de 1 a 10 

- Precisão no emprego de termos jurídicos, havendo necessidade: pontuação de 1 a 

10 

- Utilização diversa de fontes: pontuação de 1 a 10 

 



Trabalhos não adequados ao tema serão eliminados automaticamente. 

Serão considerados também o esforço, determinação, isenção, ética e respeito aos Direitos 

Humanos em cada trabalho.  

Caso dois ou mais trabalhos atinjam pontuações idênticas e com isso seja ultrapassado o 

número de vencedores para cada colocação de cada categoria, será utilizada como critério 

de desempate a supressão das menores notas recebidas por cada trabalho.  

 

6. PREMIAÇÕES 

O 1º Prêmio de Jornalismo da APIDEP distribuirá os seguintes prêmios: 

6.1 - O primeiro lugar de cada categoria profissional receberá por meio de transferência 

bancária o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).  

6.2 - O segundo lugar de cada categoria profissional receberá por meio de transferência 

bancária o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  

6.3 - O vencedor da categoria especial receberá por meio de transferência bancária o valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  

6.4 - Todos os vencedores receberão certificados de premiação.  

6.5 – Em caso de equipe vencedora, o valor será entregue ao representante identificado 

na ficha de inscrição. A APIDEP não possui qualquer responsabilidade em relação à 

divisão do prêmio em dinheiro a ser feita pelos vencedores, caso estejam em equipe. 

6.6 - A APIDEP divulgará os finalistas em cada categoria no dia 17 de maio de 2019.   

6.7 - A solenidade de premiação será realizada no dia 19 de maio de 2019 – Dia Nacional 

das Defensoras e Defensores Públicos.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A organização não se responsabiliza pelo uso de imagem das pessoas, cabendo 

exclusivamente ao autor obter as autorizações para uso de imagem, bem como responder 

pelas implicações legais em caso de questionamentos judiciais ou extrajudiciais. 



7.2 Os trabalhos inscritos poderão ser objeto de reprodução, no todo ou em parte, em 

iniciativas de responsabilidade dos organizadores, tais como peças promocionais, 

folhetos , livros, revistas, vídeos, filmes, sites e exposições onde predomine o caráter 

informativo/cultural, tendo a finalidade de exaltar o trabalho jornalístico, 

independentemente de qualquer licença, remuneração ou pagamento ao(s) seu(s) 

autor(es), excetuados os casos de premiação estabelecidos neste regulamento, sendo 

obrigatória, contudo, a menção da autoria. 

7.3 Os casos omissos serão decididos pela comissão julgadora. 

 

 

Teresina – PI, 20 de março de 2019 

Ludmilla Maria Reis Paes Landim 

Presidente da APIDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO DO 1º PRÊMIO APIDEP DE JORNALISMO 

 

DADOS DO CANDIDATO  

Nome do candidato: 

Representante dos candidatos em caso de trabalho coletivo:  

CPF: 

RG: 

Telefone fixo: (   ) 

Telefone celular: (   ) 

E-mail: 

Registro profissional do candidato ou representante em caso de trabalho coletivo: 

Nome (s) do (s) outro (s) componente (s) em caso de trabalho coletivo: 

 

DADOS DO TRABALHO  

Título da Matéria: 

Veículo: 

Data de Veiculação: 

 

CATEGORIA: Impresso (  ) TV (  ) Rádio (  ) Webjornalismo/portais de notícias (  ) 

Categoria especial (  ) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaro que li o regulamento e estou de acordo com seus termos 

Nome do Candidato: 

Nome de Responsável pelo grupo em caso de trabalho coletivo:  

Recebido por: 

Data:                                                                                                                

 

 

 


