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PERGUNTAS FREQUENTES 
	
	
Tire suas dúvidas sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), um concurso jornalístico 
instituído pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que 
está em sua 8… edição e tem como objetivo fomentar o jornalismo empreendedor no 
Brasil. 
 
O regulamento completo está no www.premiosebraejornalismo.com.br.  
	
	
1. SOBRE O PRÊMIO 
 
1.1. Qual é o objetivo do Prêmio Sebrae de Jornalismo?  
Premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou 
novas plataformas digitais sobre Empreendedorismo e Pequenos Negócios. 
 
 
2. QUEM CONCORRE 
 
2.1. Quem pode concorrer ao PSJ? 
Jornalistas, produtores de conteúdo e fotógrafos que atuem em veículos de imprensa 
ou projetos jornalísticos digitais, sediados no Brasil. 
 
2.2. Quem pode concorrer ao prêmio especial de Jornalista Revelação? 
Profissionais de até 25 anos, nascidos a partir de 01/01/1996, que atuem em veículos 
de imprensa de todo o país. 
 
2.3. Profissionais de veículos institucionais podem se inscrever no PSJ? 
Não será permitida a participação de jornalistas de veículos institucionais (agências de 
empresas e/ou órgãos públicos). Apenas trabalhos produzidos para veículos de 
imprensa poderão se inscrever.  
 
2.4. Profissionais de blogs podem se inscrever no PSJ?  
Somente blogs associados a veículos de imprensa ou a projetos jornalísticos digitais 
podem se inscrever no prêmio. 
 
2.5. Jornalistas de estados que não aderiram ao prêmio podem se 
inscrever? 
Os estados do AC, AL, MT, PB e PR e RS não aderiram ao prêmio. No entanto, os 
jornalistas destes estados podem se inscrever e terão os trabalhos avaliados por um 
júri técnico. Apenas os selecionados em cada categoria disputarão as etapas regional e 
nacional da premiação. 
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3. TEMAS DA 8ª EDIÇÃO 
 
3.1. Quais são os temas desta edição do PSJ? 
O tema central desta edição é „A importância da micro e pequena empresa para o 
enfrentamento da pandemia‰. O Prêmio Sebrae de Jornalismo premiará matérias que 
melhor abordem esse tema, considerando aspectos relacionados ao universo do 
empreendedorismo no Brasil, como os listados abaixo: 
 
- Empreendedorismo 
- Produtividade e Competividade 
- Inovação e Startups 
- Inclusão Produtiva e Sustentabilidade 
- Transformação Digital 
- Políticas Públicas e Legislação 
- Acesso a crédito 
 
Para saber mais sobre os temas, acesse o regulamento no 
www.premiosebraejornalismo.com.br 
 
 
4. CATEGORIAS E PRÊMIOS ESPECIAIS 
 
4.1. Que categorias serão premiadas? 
O PSJ contemplará 4 (quatro) categorias: 
 
- Jornalismo em Texto - conteúdos jornalísticos publicados em veículos impressos de 
periodicidade igual ou inferior a trimestral, ou portais, sites de notícias e blogs. 
 
- Jornalismo em ˘udio - conteúdos jornalísticos veiculados em emissoras de rádio ou 
podcasts publicados em plataformas de streaming, com duração de até 60 minutos. 
 
- Jornalismo em Vídeo - conteúdos jornalísticos veiculados em canais de televisão ou 
vídeos publicados em plataformas digitais de vídeo, com duração de até 60 minutos. 
 
- Fotojornalismo - foto ou sequência de fotos publicadas em veículos impressos, de 
periodicidade igual ou inferior a trimestral, ou portais, sites de notícias e blogs. 
 
4.2. Há prêmios especiais? 
Serão concedidas 2 (duas) premiações especiais: 
 
- Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo – para o melhor conteúdo entre as premiadas 
nas quatro categorias (Texto, ˘udio, Vídeo e Foto). 
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- Jornalista Revelação – para profissional de até 25 anos, nascido a partir de 01/01/1996, 
que atue em um veículo de imprensa. 
 
A escolha do Jornalista Revelação será feita a partir da avaliação dos materiais pela 
comissão julgadora da Etapa Nacional do prêmio. 
 
4.3. No prêmio de Jornalista Revelação, podem ser inscritos trabalhos 
universitários ou projetos de TCC? 
Não. Profissionais de até 25 anos poderão concorrer ao prêmio apenas com matérias 
ou conteúdos sobre empreendedorismo e pequenos negócios, publicados em veículos 
de imprensa de todo o país. 
 
4.4. Jornalistas de até 25 anos podem concorrer ao PSJ em outras 
categorias?  
Sim. Um jornalista que tenha interesse em disputar o prêmio nas categorias 
„Jornalismo em Texto‰, „Jornalismo em ˘udio‰, „Jornalismo em Vídeo‰ ou 
„Fotojornalismo‰ poderá inscrever até 3 (três) trabalhos. No entanto, se optar por 
concorrer ao prêmio especial de „Jornalista Revelação‰, o profissional poderá inscrever 
apenas 1 (um) trabalho diretamente nesta premiação.  
 
4.5. Quais serão os critérios para a seleção dos melhores trabalhos?  
Os trabalhos serão apreciados pelos jurados levando em consideração as pautas e com 
base na excelência do jornalismo. Além dos recursos disponíveis e os esforços 
desenvolvidos para a elaboração do trabalho, serão considerados os seguintes critérios: 
 
- Relevância do conteúdo da notícia 
- Qualidade de texto 
- Benefício público 
- Fontes de informações 
- Originalidade, inovação e criatividade 
 
Para saber mais sobre os critérios de avaliação, acesse o regulamento no 
www.premiosebraejornalismo.com.br 
 
4.6. Haverá seleção prévia dos trabalhos inscritos? 
A pré-seleção dos materiais inscritos, antes de serem submetidos aos júris estaduais, 
caberá à secretaria do prêmio, que qualificará os trabalhos de acordo com as 
determinações do regulamento, realizando triagem técnica.   
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5. PRAZO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS E CONTEÚDOS 
 
5.1. Qual é o prazo de veiculação das matérias que podem concorrer ao 
PSJ? 
Podem concorrer matérias veiculadas de 1À de janeiro de 2020 a 30 de agosto de 2021. 
Bem como podcasts e vídeos veiculados em plataformas digitais de vídeo nesse 
mesmo período. 
 
 
6. QUANTIDADE DE TRABALHOS POR PARTICIPANTE 
 
6.1. Com quantas matérias é possível concorrer? 
Cada profissional poderá concorrer com, no máximo, 3 (três) trabalhos, independente 
da categoria (Texto, ˘udio, Vídeo e Foto). No entanto, não há limite de inscrições por 
veículo. 
 
6.2. Quantas matérias podem ser inscritas no prêmio de Jornalista 
Revelação? 
Cada profissional poderá concorrer com apenas 1 (um) trabalho. Ao se inscrever, é 
possível selecionar o meio (Texto, ˘udio, Vídeo ou Foto). 
 
6.3. Uma mesma matéria pode ser inscrita em mais de uma categoria? 
Não. A exceção são os trabalhos publicados em jornais, revistas ou veículos web, nos 
quais as 
fotografias que ilustram as matérias poderão ser inscritas na categoria 
„Fotojornalismo‰, mesmo que as matérias também estejam inscritas na categoria 
„Jornalismo em Texto‰. 
 
 
7. COMO FAZER A INSCRIÇÃO 
 
7.1. Como se inscrever no PSJ?  
É só acessar o site www.premiosebraejornalismo.com.br, preencher os dados de 
cadastro e criar login e senha. A partir daí, é possível inscrever trabalhos e verificar o 
status de inscrições.  
 
7.2. É possível saber se uma matéria foi aprovada no PSJ? 
Ao finalizar a inscrição pelo site, será encaminhada uma mensagem informando se o 
trabalho foi aprovado ou reprovado na triagem. Em caso de reprovação, o motivo a ser 
corrigido será indicado. 
 
7.3. Para trabalhos realizados em equipe, como a inscrição deve ser 
feita? 
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Na ficha de inscrição, é necessário informar os nomes dos autores do trabalho e do 
representante da equipe, a quem caberá receber o prêmio, caso seja finalista e/ou 
vencedor em sua categoria. 
 
7.4. Se o trabalho é de um veículo nacional, mas foi produzido por uma 
praça local, qual é a orientação para a inscrição?   
Trabalhos de veículos nacionais, mas que foram produzidos por praças locais, podem 
ser inscritos na praça local/estadual. O jornalista, porém, só poderá se inscrever por 
uma única Unidade Federativa (UF). 
 
7.5. Qual é o prazo limite para se inscrever? 
O prazo de inscrições no PSJ será de julho até 31 de agosto de 2021. 
 
7.6. Para inscrever uma série de rádio ou TV, qual é o tempo máximo de 
duração da série?  
Para a inscrição de séries nas categorias „Jornalismo em ˘udio‰ e „Jornalismo em 
Vídeo‰, o tempo total da série deve ser de até 60 minutos, considerando todos os 
episódios somados. Esse critério vale para a inscrição de séries de rádio, TV, vídeos e 
podcasts.   
 
 
8. COMO ENVIAR OS TRABALHOS 
 
8.1. De que maneira devem ser enviados os trabalhos? 
O cadastro de trabalhos no site do PSJ deve ser feito de acordo com as orientações 
para cada categoria: 
 
- Jornalismo em Texto – anexo de arquivo em PDF da(s) página(s) publicada(s) ou link 
da reportagem.  
 
- Jornalismo em ˘udio - anexo de arquivo em MP3 da(s) reportagem(ns) veiculada(s) ou 
link do áudio ou podcast.  
 
- Jornalismo em Vídeo – link em que o vídeo está hospedado. 
 
- Fotojornalismo - anexo de arquivo em JPG da(s) foto(s) veiculada(s) ou link da foto. 
 
- Prêmio especial de Jornalista Revelação - cadastro via internet, com indicação do meio 
(Texto, ˘udio, Vídeo ou Foto). Seguir as orientações acima apresentadas, de acordo 
com o meio selecionado. 
 
É importante que o endereço na web, indicado na inscrição, esteja ativo para acesso no 
dia da divulgação do resultado do concurso. 
 
9. ETAPAS DO PSJ E ESCOLHA DOS VENCEDORES 
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9.1. Como serão escolhidos os vencedores das categorias? 
O PSJ será realizado em 3 (três) etapas: Estadual, Regional e Nacional. Os júris serão 
formados por colaboradores do Sebrae e especialistas em empreendedorismo e 
pequenos negócios. 
 
- Etapa Estadual – os trabalhos com a melhor pontuação em cada categoria (Texto, 
˘udio, Vídeo e Foto) serão considerados vencedores nos estados do país. 
 
Nos estados do AC, AL, MT, PB e PR e RS, que não aderiram ao prêmio, apenas os 
selecionados em cada categoria disputarão as etapas regional e nacional da premiação.  
 
- Etapa Regional – os trabalhos com a melhor pontuação em cada categoria (Texto, 
˘udio, Vídeo e Foto) serão considerados vencedores nas 5 (cinco) regiões do Brasil 
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 
 
- Etapa Nacional – a comissão julgadora escolherá os vencedores de cada categoria e 
dos prêmios especiais: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo e Jornalista Revelação. 
 
A comissão julgadora da etapa nacional será formada por representantes do Sebrae 
Nacional, 1 (um) representante de associação de imprensa e 1 (um) representante 
convidado pelo Sebrae, do meio acadêmico ou de instituições ou entidades ligadas ao 
empreendedorismo. 
 
9.2. De que maneira será eleito o vencedor do Grande Prêmio? 
O vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo será eleito após a escolha dos 
vencedores de cada categoria (Texto, ˘udio, Vídeo e Foto) da premiação nacional, 
considerando estes como os únicos concorrentes. 
 
9.3. A escolha do prêmio de Jornalista Revelação também acontecerá 
em 3 (três) etapas? 
Não. A escolha do Jornalista Revelação será feita a partir da avaliação dos materiais 
pela comissão julgadora da Etapa Nacional. Irão concorrer a esse prêmio os trabalhos 
inscritos de todo o Brasil. 
 
9.4. Como serão divulgados os finalistas e vencedores? 
A publicação dos finalistas e dos vencedores de cada etapa será feita pelo site da 
premiação, pelas redes sociais do Sebrae, via e-mail e pela Agência Sebrae de Notícias 
(www.agenciasebrae.com.br). 
 
- Etapa Estadual: divulgação dos trabalhos vencedores, classificados para a Etapa 
Regional. 
- Etapa Nacional: será divulgado um shortlist com os 3 (três) finalistas de cada uma das 
4 (quatro) categorias, além dos finalistas do prêmio especial de Jornalista Revelação. 
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10. PREMIAÇÃO DO PSJ 
 
10.1. Quais serão os prêmios para os vencedores da Etapa Nacional? 
O Sebrae vai oferecer ferramentas de trabalho aos jornalistas vencedores: 
 
- Vencedores das 4 (quatro) categorias, sendo 1 (um) vencedor por categoria: Um 
notebook. 
 
- Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo: Um celular de última geração, com câmera e 
capacidade de edição de vídeos e fotos, a ser acumulado com o notebook, recebido 
como prêmio vencedor em sua categoria.  
 
- Jornalista Revelação: Um notebook. 
 
Os vencedores da Etapa Nacional receberão um troféu. 
 
10.2. Quando será o evento de premiação nacional? 
Os vencedores de cada uma das 4 (quatro) categorias, além dos prêmios especiais, 
serão anunciados em janeiro de 2022. 
 
10.3. Quais serão os prêmios para os vencedores da Etapa Estadual? 
Nos estados que optaram por realizar etapas para o 8À Prêmio Sebrae de Jornalismo, a 
premiação fica a cargo de cada estado e vai ser divulgada por cada UF. Esses estados 
são: AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MG, PA, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SP, 
SE, TO. 
 
10.4. Serão emitidos certificados? 
Os vencedores da Etapa Estadual receberão certificados de finalistas do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo - Nacional, identificando a UF que representam. Haverá também 
certificados para os vencedores da Etapa Nacional. 
 
 
Contato e informações sobre o PSJ 
Dúvidas e demais questões referentes ao PSJ podem ser encaminhadas para o e-mail 
premiodejornalismo@sebrae.com.br. 
 
A Agência Sebrae de Notícias (www.agenciasebrae.com.br) será o principal canal de 
divulgação do prêmio. Acompanhe também as novidades pelas redes sociais do 
Sebrae. 
 


