
Criada em maio de 2000, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) tem a missão de representar os 

interesses da cotonicultura do estado da Bahia e promover o algodão baiano nos mercados nacional e 

internacional, de forma sustentável e integrada. A entidade desenvolve projetos ancorados em seis programas 

institucionais: Institucional/Marketing, Fitossanitário, Patrulha Mecanizada, Laboratório e Qualidade, Centro de 

Treinamento e Sustentabilidade (Programa Algodão Brasileiro Responsável).  Mais informações no site: 

www.abapa.com.br

O Prêmio Abapa de Jornalismo foi criado em 2019 com o objetivo de incentivar e reconhecer o trabalho dos 

profissionais de imprensa na cobertura jornalística dos temas relacionados ao agronegócio baiano, em especial do 

algodão. O Prêmio conta com duas categorias:  Profissional e Jovem Talento.

Voltada aos jornalistas profissionais de todo o Brasil, devidamente registrados no Ministério do Trabalho e 

Emprego. O interessados poderão se inscrever até o dia 9 de setembro para concorrer a uma premiação total de 

R$ 45 mil, divididos entre os primeiros colocados das modalidades: Jornal ou revista impressos ou digitais, 

Internet (sites, blogs, canal do YouTube etc.) e TV. 

Voltada aos estudantes de jornalismo para incentivar e reconhecer os talentos promissores do jornalismo baiano. 

Para facilitar a elaboração das reportagens, a Abapa vai propiciar visitas técnicas e um ciclo de palestras na região 

oeste do estado (a participação é pré-requisito para participar do Prêmio).  Os estudantes terão a oportunidade de 

conhecer in loco as lavouras e as estruturas ligadas à produção de algodão na Bahia. As reportagens poderão ser 

inscritas nas modalidades: Escrita e Vídeo. O professor orientador citado no trabalho será premiado junto com o 

estudante vencedor. A categoria Jovem Talento terá premiação, no total, de R$36 mil. 

1.   Modalidades: Escrita e Vídeo:

- Escrita: matérias inéditas publicadas em mídia oficial (impressa ou digital) da Instituição de Ensino, contendo, no 

mínimo, 5 mil e, no máximo, 10 mil caracteres (toques) com espaços (o trabalho na modalidade Escrita deve ser 

produzido por um estudante).

- Vídeo: matérias inéditas veiculadas em rede social, mídia oficial da Instituição de Ensino ou em TV universitária. 

As matérias em vídeo deverão ter o formato tradicional de reportagem, com duração máxima de 4 minutos (o 

trabalho na modalidade Vídeo deve ser produzido, no máximo, por três estudantes). 

Cotonicultura do Estado da Bahia.  
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Evento

Saída da cidade de origem 24 de agosto de 2022

28 de julho de 2022

25 e 26 de agosto de 2022
Data do Ciclo de Palestras e 
das Visitas Técnicas

Data Limite do Prazo de Inscrição 

1º colocado R$ 4.000,00 (quatro mil reais), troféu e certificado.

R$ 3.000,00 (três mil reais), troféu e certificado.

R$ 2.000,00 (dois mil reais), troféu e certificado.

2º colocado

3º colocado

2.   Pré-requisitos e Inscrições

- Estar matriculado, a partir do 4º semestre, no Curso de Jornalismo de Instituições de Ensino parceiras da 

Abapa e que sejam devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC); 

- Fazer a inscrição junto ao colegiado do curso até o dia 28 de julho de 2022 e anexar ao formulário de inscrição 

a cópia do RG e CPF;

- Participar do Ciclo de Palestras e das Visitas Técnicas (o índice de frequência deve ser, no mínimo, de 80% da 

programação). 

3.   Ciclo de Palestras e Visitas Técnicas 

- Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos relativos ao agronegócio e à cotonicultura do estado da 

Bahia, o estudante que desejar inscrever matéria para concorrer aos prêmios terá, obrigatoriamente, que 

participar do Ciclo de Palestras e das Visitas Técnicas.

- Data: 25 e 26 de agosto em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia (saída da cidade de origem dia 

24/08 e retorno dia 27/08). 

- A Abapa oferecerá transporte terrestre, a partir de pontos de encontro predeterminados, e hospedagem.

4.   Inscrição das matérias

- Cada estudante poderá inscrever uma matéria impressa OU um vídeo, que deverá ser enviado em até 20 dias 

corridos após a participação no Ciclo de Palestras e nas Visitas Técnicas. A inscrição da matéria deverá ser feita 

junto à coordenação do curso, que, por sua vez, reunirá todos os trabalhos e os enviará para o e-mail: 

eventos@abapa.com.br, de acordo com as modalidades. 

5.   Premiação e divulgação

-  Para os estudantes e professores orientadores inscritos nas duas modalidades, Escrita e Vídeo, os prêmios 

serão: 

- A divulgação e premiação dos vencedores ocorrerão em cerimônia para a qual todos os participantes serão 

convidados.

Mais informações: www.abapa.com.br/premio-abapa-de-jornalismo


