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 JORNALISTA 
DO FUTURO

Sua história 
pode mudar 
o mundo

O Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro é uma iniciativa do Sistema de Comunicação LeiaJá, destinada a incentivar a discussão e o 

desenvolvimento das novas técnicas de jornalismo e será regido por este regulamento.

Destinado a estudantes de graduação regularmente matriculados em cursos de comunicação Social oferecidos no território 

nacional por instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), públicas ou privadas, que possuam interesse em 

participar do Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro para concorrer ao prêmio.

A Edição 2021/2022 do Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro vai premiar trabalhos inéditos que apresentem excelência jornalística, 

que abordem, com profundidade e amplitude, o exercício da investigação jornalística, observando as boas práticas e os princípios 

do bom jornalismo – método, responsabilidade e ética.

O tema desta edição é “Empatia e solidariedade: imunizantes contra a desigualdade social em tempos de pandemia”. 

Podem participar do Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro, os estudantes dos cursos de comunicação social, regularmente 

matriculados em instituições de ensino superior em todo o Brasil, sejam públicas ou privadas, acima de 18 (dezoito) anos.

No ato da inscrição, todos os candidatos deverão enviar os seguintes documentos: i) comprovante de matrícula válido da 

instituição de ensino (formato JPG); ii) documento de identificação; iii) material produzido para concorrer ao prêmio; e iv) termo 

de consentimento (Anexo deste regulamento).

Cada participante poderá se cadastrar apenas uma vez em cada categoria.

 

1. DO PRÊMIO

2. DA PARTICIPAÇÃO
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Dê um grande passo na 
sua carreira jornalística 
antes mesmo de sair 
da faculdade



O Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro abrange cinco categorias:

1. Texto jornalístico - O texto deverá ter no máximo 3 mil caracteres (espaço simples) no formato Word.

2. Fotojornalismo - O trabalho deve ser uma cobertura, contendo 10 (dez) fotos em alta resolução.

3. Vídeo reportagem - Reportagem em vídeo, com no máximo 10 minutos, postada no Youtube (não listado, mantendo o ineditismo 

até o anúncio dos finalistas).

4. Podcast - Reportagem especial ou programa, em formato podcast, com no máximo 15 minutos, enviada em formato MP3.

5. Reportagem transmídia - Reportagem deverá contar uma história em diversas plataformas - texto, foto, áudio, vídeo, infográfico 

e outras ferramentas - utilizando as particularidades de cada uma delas e a geração de discussões para enriquecer o enredo 

principal. Conteúdo deve ser enviado via link.

Os conteúdos devem ser enviados através do site https://www.leiaja.com/premio . Caso arquivos, imagens, áudios ou links 

cheguem à comissão julgadora com erro, o trabalho em questão será automaticamente desclassificado. 

1. Os trabalhos inscritos devem ser inéditos e produzidos exclusivamente para esta premiação.

2. Os trabalhos concorrentes deverão ser submetidos por meio do Formulário de Inscrição Eletrônico, disponível através do link 

https://www.leiaja.com/premio, a partir do dia 31 de agosto até o dia 1º de dezembro de 2021.

3. Participantes poderão concorrer em quaisquer categorias, mas apenas com um trabalho em cada uma delas.

 

3. DAS CATEGORIAS

4. DAS INSCRIÇÕES 

O Prêmio LeiaJá – Jornalista do Futuro terá seus finalistas divulgados durante o mês de dezembro de 2021.

Para seleção dos finalistas será criada uma Comissão Julgadora composta de 05 (cinco) membros, que serão responsáveis pela 

análise dos materiais enviados pelos candidatos.

Serão selecionados os 5 melhores materiais em cada uma das categorias, que serão publicados a partir do mês de dezembro no 

portal LeiaJa.com , sendo o resultado final divulgado no primeiro bimestre de 2022 e distribuídos os seguintes prêmios: 

1. TEXTO JORNALÍSTICO: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 1º colocado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 2º 

colocado e R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) para o 3º colocado.

5. DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
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2. FOTOJORNALISMO: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 1º colocado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 2º colocado 

e R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) para o 3º colocado.

3. VÍDEO REPORTAGEM: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 1º colocado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 2º 

colocado e R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) para o 3º colocado.

4. PODCAST: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 1º colocado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 2º colocado e R$ 

750,00 (Setecentos e cinquenta reais) para o 3º colocado.

5. REPORTAGEM TRANSMÍDIA:  R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 1º colocado, R$ 3.000,00 (Três mil reais) para o 2º 

colocado e R$ 2.000,00 (Dois mil reais) para o 3º colocado.   

1.  A Comissão Julgadora se reunirá no mês de dezembro de 2020, em data conveniente aos membros da Comissão, ocasião em 

que serão escolhidos  os finalistas, sendo o resultado divulgado até, no máximo, dia 28 de fevereiro de 2022 e informados aos 

ganhadores por email.

2. Os ganhadores serão divulgados no LeiaJá, através do link https://www.leiaja.com/premio e amplamente divulgado em suas 

redes sociais.

3. Os participantes autorizam a divulgação do material criado pelos finalistas, sabendo que será realizada uma solenidade virtual 

para entrega dos prêmios.
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6. DO JULGAMENTO

1. O LeiaJa.com terá direito exclusivo de publicar as produções premiadas nessa edição. Por ocasião da inscrição, os autores das 

matérias e trabalhos reconhecem a legitimidade deste regulamento, aceitando suas regras, como também reconhecem a soberania 

da Comissão Julgadora do Prêmio.

2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Prêmio, salvo os casos pertinentes ao julgamento dos 

trabalhos, que serão decididos pela Comissão Julgadora.

3. Para concessão dos benefícios previstos neste regulamento o aluno terá que preencher todos os requisitos acima descritos.

4. Ao participar do presente concurso, os participantes concordarão tacitamente com todas as normas contidas no presente 

Regulamento, bem como aceitando futuros contatos pelo Sistema de Comunicação LeiaJá.

   

7. DISPOSIÇÕES FINAIS


