PRÊMIO ESTÁCIO DE JORNALISMO
EDIÇÃO 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO
A FICHA DE INSCRIÇÃO ABAIXO DEVE SER IMPRESSA, PREENCHIDA E ENVIADA JUNTO COM A
REPORTAGEM JORNALÍSTICA, NOS MOLDES DEFINIDOS NO REGULAMENTO, PARA:
PRÊMIO ESTÁCIO DE JORNALISMO – EDIÇÃO 2019
Gerência de Comunicação Corporativa do Grupo Estácio
A/C André Marins
Av. das Américas, 4.200, Bloco 5 –Térreo – Centro Empresarial Barra Shopping
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102
NÃO PREENCHER [..............................]

Nome completo (autor único ou representante em caso de matéria de equipe):
............................................................................................................................................
Nome utilizado profissionalmente:
...........................................................................................................................................
Nomes dos outros membros da equipe:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Endereço para correspondência (autor único ou representante em caso de matéria de
equipe):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Bairro: ................................................................................................................................
Cidade: .............................................................................. Estado: ...................................
CEP: ....................................................................................
Tels.: ( ) ..................................... ( ) ..................................... ( ) ....................................
e‐mail:

................................................................................................................................

MARQUE APENAS UM “X”NESTA FICHA DE INSCRIÇÃO, NA CATEGORIA ESCOLHIDA
P.S.: Cada concorrente poderá inscrever no máximo 5 (cinco) trabalhos, mas cada
trabalho deve conter 1 (uma) ficha de inscrição específica.
Modalidade Nacional
( ) Reportagem Impressa (jornal/revista)
( ) Reportagem TV
( ) Reportagem Rádio
( ) Reportagem Internet

Modalidade Regional
( ) Reportagem Impressa (jornal/revista)
( ) Reportagem TV
( ) Reportagem Rádio
( ) Reportagem Internet

Título da matéria: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................
Veículo: ..............................................................................................................................
Cidade da Publicação: ........................................................................................................
Data da Publicação: ...........................................................................................................

INTERNET E IMPRESSOS:
Os arquivos dessas categorias deverão ser gravados em formato PDF, com
no mínimo 200 dpi e no máximo 300 dpi, e tamanho máximo de 30 MB.
É importante ressaltar que o nome do arquivo deve ser o título da reportagem inscrita,
limitando‐se a 150 caracteres.
No caso de reportagens em mais de um arquivo, cada arquivo deve ter em seu nome a
indicação da parte correspondente (exemplo: reportagemXYZ-parte1. PDF).
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No caso de veículo de Internet, indicar o endereço do portal: .........................................
............................................................................................................................................
No caso de veículos de TV e Rádio, informar o tempo total de duração da reportagem:
............................................................................................................................................
Os trabalhos concorrentes nos meios de TV e Rádio devem ser gravados nos seguintes
formatos:

RÁDIO:
Os arquivos dessa categoria deverão ser gravados em formato MP3 e
tamanho máximo de 50 MB.
TV:
Os arquivos dessa categoria deverão ser gravados em formato MP4 ou
WMV e tamanho máximo de 200 MB.
Com o intuito de otimizar a visualização dos trabalhos de TV, é desejável que os
vídeos sejam encaminhados na resolução 640X480px.
É importante ressaltar que o nome do arquivo deve ser o título da reportagem
inscrita, limitando‐se a 150 caracteres.
No caso de reportagens em mais de um arquivo, cada arquivo deve ter em seu nome
a indicação da parte correspondente (exemplo: reportagemXYZ‐parte1. mp4)

P.S.: Em caso de trabalho sem assinatura ou assinado com pseudônimo, sua autoria deverá
ser atestada em declaração por escrito da direção ou chefias do veículo de imprensa para o
qual o jornalista trabalha ou trabalhou e enviada junto com a reportagem e a ficha de
inscrição.
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Resumo do trabalho: .........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

P.S.: A assinatura desta ficha de inscrição implica na aceitação pelo profissional inscrito no
Prêmio Estácio de Jornalismo das condições do Regulamento.

Nome: ................................................................................................................................
Assinatura do autor ou responsável pela inscrição:
............................................................................................................................................
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