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REGULAMENTO – MICROFONE DE PRATA 

 

 

I - REGULAMENTO 

 

A inscrição implicará no acatamento das condições estabelecidas no presente Regulamento por parte 

dos produtores e realizadores dos programas. 

 

II - DA PROGRAMAÇÃO  

 

O anúncio da obra vencedora ocorrerá em (08/04/2016), por ocasião da 54ª Assembleia Geral da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida/SP.  

 

III - DA EXECUÇÃO  

 

A execução e organização do Prêmio caberão à RCR Rede Católica de Radiodifusão, a Signis Brasil e a 

Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB.  

 

 IV - DA INSCRIÇÃO  

 

IV.I – De 03 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015 o presente regulamento e a ficha de 

inscrição (ora em anexo) estarão disponíveis nos sites www.cnbb.org.br, www.rcr.org.br e 

www.signisbrasil.org.br. 

 

IV.II – Poderão participar do Prêmio programas que estejam no ar há, pelo menos, um ano nas 

categorias religioso, jornalístico e entretenimento, sendo assim entendidos:  

 

Religioso:  

Com duração mínima de 5 minutos e no máximo 1(uma) hora, no “Ar” há pelo menos 1(um) ano, ou 

seja, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O Programa deve ser de cunho religioso, reflexivo, 

filosófico e educativo. 
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Jornalístico:  

Com duração mínima de 5 minutos e no máximo 1(uma) hora, no “Ar” há pelo menos 1(um) ano, ou 

seja, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O Programa com formato jornalístico, conteúdo de 

notícias e reportagens do cotidiano ou da Igreja naquela região, entrevistas especiais. 

 

Entretenimento:  

Com duração mínima de 5 minutos e no máximo 1 (uma) hora, no “Ar” há pelo menos 1 (um) ano, ou 

seja, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O Programa de variedades, com conteúdo diversificado 

que aborde assuntos como clube de ouvintes, rádio revista, musicais, gincanas, cobertura de eventos, 

entre outros. 

 

IV.III - As obras deverão respeitar os princípios e os objetivos afetos ao evento, mostrando boa 

qualidade técnica, linguagem radiofônica, criatividade e conteúdo.  

 

IV.IV - No ato da inscrição dos programas, os interessados deverão, obrigatoriamente, apresentar:  

- ficha de inscrição preenchida e assinada;  

- cópia do programa gravado em CD Áudio, formato MP3; 

- Roteiro completo do programa 

- uma breve apresentação da obra em vídeo com a duração de 30 segundos. O vídeo pode ser 

gravado pelo celular e deverá ser enviado por e-mail para premiosdecomunicacaocnbb@gmail.com. 

Este vídeo será utilizado para a divulgação das obras que estão concorrendo ao prêmio.  

 

Parágrafo único. O programa de entretenimento deverá estar gravado em, no mínimo, quatro blocos.  

 

IV.V – A Ficha de inscrição deve corresponder ao programa. O programa que não estiver em 

concordância com a ficha será eliminado.  

 

IV.VI - O material acima solicitado para efetuar a inscrição deverá ser encaminhado à sede da 

RCR/Signis Brasil no seguinte endereço:  

 

Av. Jabaquara, 2400, sala 03, Mirandópolis – São Paulo/SP CEP 04046-400 Fone: (11) 2578-4866 

 

V – DO JULGAMENTO  

V.I - A Comissão Julgadora do “Prêmio Microfone de Prata” será convocada pelos organizadores e será 

composta por 2 (dois) membros da Diretoria da RCR/Signis Brasil, 1 (um) representante da Comissão 
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Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, 1 (um)  diretor de rádio, 1 (um)  produtor de 

programa de rádio e 2 (dois) ouvintes.  

 

V.II – Os programas que não corresponderem às fichas de inscrição serão excluídos antes de seguirem 

para a Comissão Julgadora. 

 

V.III – Será conferida premiação apenas ao primeiro lugar de cada categoria.   

 

V.IV – A Comissão respeitará os critérios de qualidade técnica, linguagem radiofônica, criatividade e 

conteúdo, para cada categoria. 

 

VI - DA PREMIAÇÃO E DA ENTREGA  

 

Será entregue uma estatueta “Prêmio Microfone de Prata”, para o vencedor de cada categoria, no dia 

(08/04/2016), por ocasião da 54ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 

Aparecida/SP, juntamente com outros prêmios também associados à Comissão Episcopal Pastoral para 

a Comunicação da CNBB. 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

VII.I - A Organização do Prêmio se responsabilizará pela guarda e conservação das obras, que serão 

arquivadas no Centro de Documentação da CNBB (CDI). As cópias fornecidas para inscrição não serão 

devolvidas e serão consideradas de propriedade da RCR/Signis Brasil e da CNBB.  

VII.II - Os titulares dos direitos, de qualquer natureza, das obras vencedoras autorizam, desde já, a 

RCR/Signis Brasil e a CNBB a fazerem exibições públicas dos programas, para fins de divulgação e 

promoção do “Prêmio Microfone de Prata”.  

VII.III – O concorrente se responsabiliza integralmente por danos causados a terceiros eventualmente 

decorrentes da inscrição e divulgação da sua obra, tais como plágio, uso indevido de nomes, etc., 

assumindo todas e quaisquer consequências jurídicas do ato.  

VII.IV - Os casos omissos serão resolvidos pela RCR/Signis Brasil e pela Comissão Episcopal Pastoral 

da Comunicação da CNBB, sendo analisados particularmente. 

 

 

Brasília, 03 de agosto de 2015. 
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F I C H A    D E    I N S C R I Ç Ã O  

 

Categorias: Religioso [ ]      Jornalístico [ ]       Entretenimento [    ] 

Nome da obra  

Instituição  

Nome do participante  

RG  CPF  

Endereço  Nº  

Bairro  Cx. Postal  CEP  

Cidade  UF   CEP  

Telefone  Celular  

E-mail  

Produtor [     ]      Diretor [     ] 

_______________________, ____ / _____/ ___ 
Cidade                             Data 

 
_________________________________________ 

Assinatura 
 
Observação: 

  Preencher o endereço para contato. 

 

Prêmio 

O vencedor receberá um troféu de Prêmio Microfone de Prata. 

 

Categorias 

• Religioso  

• Jornalístico  

• Entretenimento 

 



 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão	  Episcopal	  Pastoral	  para	  a	  Comunicação	  
	  

SE/Sul - Q. 801 - Conj. “B” - CEP 70200-014 - Caixa Postal 2037 - CEP 70259-970 - Brasília-DF - Brasil - Fone: (61) 2103-8300/2103-8200 - Fax: (61) 2103-8303 
E-mail: comsocial@cnbb.org.br   —    Site: www.cnbb.org.br 

Prêmio Microfone de Prata 
 

 
 

Introdução - A História 
 

Os Prêmios da CNBB – Linhas gerais 

 

Em 1967, A CNBB com o intuito de promover as produções 

culturais que contemplam os valores humanos, éticos e 

cristãos nas categorias Rádio, imprensa, televisão e Cinema 

num esforço conjunto com as diversas entidades da Igreja, a 

começar pela categoria cinema com o premio “Margarida de 

Prata”, em seguida veio a vez do Rádio em 1989 com prêmio 

“Microfone de Prata”, em 2002 em homenagem a Dom Helder 

Câmera criou se o prêmio a dedicado a impressa que leva seu 

nome, finalmente, em 2005 é a vez da Televisão com o 

premio “Clara de Assis”. 

 

A premiação é entregue todos os anos com o objetivo de reconhecer a arte e o mérito dos 

profissionais dos meios de comunicação social, de imprensa, cinema, rádio e televisão que contemplam 

em suas produções os valores humanos, cristãos e éticos, bem como a linguagem artística e técnica. 

 

O Microfone de Prata 

 

Criado em 1989, pela UNDA Brasil (União de Radiodifusão Católica), hoje Signis Brasil – Associação 

Católica de Comunicação, e o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o “Prêmio 

Microfone de Prata”, foi inicialmente criado para premiar os programas de evangelização no rádio, nas 

categorias religioso e jornalístico, até 1995 apenas uma rádio era premiada, a partir de 1996 as três 

melhores e em 2005, se introduziu a categoria ‘entretenimento’.  

 

Desde sua criação, o prêmio tem sido um importante ponto de referência para as emissoras, na 

medida em que tem selecionado, ao longo dos anos de sua realização, as melhores produções 

radiofônicas de caráter evangelizador. 

 

Com a finalidade de reconhecer as produções radiofônicas, bem como o bom gosto dos profissionais 

das emissoras católicas comprometidas com os fundamentos da missão de comunicar, tem como 
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objetivo principal incentivar e apoiar a produção e a qualidade de programas radiofônicos não só 

religiosos, evangelizadores, mas também de promoção humana, reconhecendo o valor do que já se faz 

e buscando aperfeiçoar. 

 

Uma prova disso é que o prêmio “Microfone de Prata”, também é aberto a programas de produção 

independente e para emissoras comunitárias, desde que se enquadrem no regulamento. 

 
 


