
 

 

REGULAMENTO – ECOS MOSTRA JORNALISMO 

I – DO EVENTO 

A Ecos Mostra é um evento promovido pela Ecos Jr. – Empresa de Comunicação Social 

Júnior, que pretende dar oportunidade aos alunos das universidades capixabas de 

mostrarem seus trabalhos para o mercado de comunicação. 

A edição de 2015 da Ecos Mostra acontecerá nos dias 11 e 12 de Novembro, às 19h, 

no Cine Metrópolis (Av. Fernando Ferrari, 514, Ufes, Campus Universitário Goiabeiras). 

Os trabalhos finalistas serão apresentados e avaliados na noite de premiação (dia 

12/11). 

 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para jornalismo se iniciarão dia 18 de Setembro de 2015 e serão finalizadas 

dia 2 de outubro de 2015.  

Para realizar a pré-inscrição, o candidato deverá: 

•  Acessar o formulário de inscrição, preencher seus dados (nome, e-mail, 

instituição de ensino e categoria), no período de 18 de Setembro de 2015 a 2 de Outubro 

de 2015. 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO  

A premiação é de caráter estudantil, e por isso somente aceitaremos trabalhos de alunos 

devidamente matriculados em situação regular, do 1º ao 9º período, de faculdades 

publicas e particulares do Espírito Santo em qualquer curso de comunicação social 

(publicidade e propaganda, jornalismo e cinema e audiovisual), artes e design.  

Será permitida a participação de um mesmo aluno em duas subcategorias, sejam elas 

da mesma categoria ou de diferentes categorias, por exemplo: Participação em vídeo 

clipe (que é da categoria audiovisual), e em campanha publicitária (que é da categoria 

de Publicidade). 



 

IV – DA CATEGORIA 

 Jornalismo Universitário  

A criação da categoria Jornalismo Universitário dentro da Ecos Mostra tem como 
objetivo estimular, divulgar e prestigiar reportagens produzidas nos laboratórios de 
Jornalismo OU  das universidades de Comunicação Social do Espírito Santo. Pode 
participar qualquer estudante que esteja devidamente matriculado nos cursos 
(conforme Item III do edital). O tema para elaboração das pautas é livre. Serão aceitas 
reportagens de jornal, revista, rádio, TV e web que tenham sido publicadas/transmitidas 
nos veículos de cada laboratório no ano de 2015. A comprovação da elaboração da 
reportagem para os laboratórios deverá ser feita através da entrega do arquivo digital 
com o projeto completo, seguindo as respectivas orientações: 
 
 
1)    Para peças do impresso, informar o título da reportagem com a qual vai concorrer 
e entregar em PDF a edição completa da revista ou jornal; 
2)    Para áudios ou vídeo, informar o título da reportagem com a qual vai concorrer e 
entregar a cópia completa do programa (MP3 para áudio; MP4 ou AVI para vídeo); 
3)    Para reportagens publicadas na Web, informar o título da reportagem com a qual 
vai concorrer e fornecer o link para o projeto completo. 
 
 
Para garantir a equivalência na avaliação de reportagens produzidas para meios 
historicamente distintos, os trabalhos serão analisados de acordo com critérios 
indispensáveis a qualquer prática jornalística, a saber: 
 
·         Relevância da pauta; 
·         Qualidade do texto; 
·         Dificuldade/profundidade de apuração; 
·         Diagramação/edição do material. 
 

 Crônica: 

As crônicas inscritas deverão estar de acordo com o tema proposto (O briefing será 

enviado para o e-mail do candidato no dia 3 de Outubro com todas as informações 

necessárias para a realização da crônica). 

Crônicas com conteúdo ilegal, ofensivo ou discriminatório serão desclassificadas.  

 

Obs1: Os trabalhos devem ser enviados para eventos@ecosjr.com.br, e também 

deverão ser entregues na sede da Ecos Jr. em um envelope com nome do candidato e a 

categoria equivalente. 

mailto:eventos@ecosjr.com.br


A Ecos Jr. está localizada na Av. Fernando Ferrari, 514, Ufes, Campus Universitário 

Goiabeiras, Cemuni I. 

Obs2: Os trabalhos que não forem enviados e entregues até a data determinada (dia 23 

de Outubro) serão desconsiderados. 

 

VI – DOS FINALISTAS 

Os trabalhos aprovados para serem apresentados no evento serão divulgados no dia 4 

de Novembro de 2015. 

Os candidatos deverão estar obrigatoriamente no dia da apresentação (12/11), sendo 

vetada a exibição e premiação da campanha ou foto no qual o seu responsável não 

esteja presente. 

Caso existam mais inscritos do que o limite estabelecido para serem apresentados no 

evento, a seleção se dará sob a avaliação de docentes e profissionais da área de 

comunicação. 

 

VII – DA APRESENTAÇÃO  

Após a apresentação de cada trabalho (dia 12/11), o autor será convidado a apresentar 

seu ponto de vista sobre a peça e responder perguntas do júri e do público presente. 

 

VIII – DA PREMIAÇÃO 

Todos os candidatos. 

As crônicas e reportagens vencedoras receberão os seguintes prêmios: 

1ª colocação: Troféu + Certificado. 

2ª colocação: Troféu + Certificado.  

3ª colocação: Troféu + Certificado.  

Também receberão certificados online aqueles que forem selecionados na shortlist. 

 

Qualquer dúvida entre em contanto conosco pelo e-mail: eventos@ecosjr.com.br ou 

pelo telefone (27) 4009-2740, estaremos prontos a atendê-los. 


