
 
                                                        

                                                     NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) torna 
pública a presente nota de esclarecimento, referente ao Edital de Chamada Pública 
CONFAP Nº 01/2021 - Prêmio Confap De Ciência, Tecnologia E Inovação “Prof. 
Francisco Romeu Landi”, Edição 2021. 
 
1 SOBRE OS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTAM DO ITEM 4.3 DO 
EDITAL 
 
1.1 O termo “órgão de imprensa” que consta no item 4.3 do Edital de Chamada Pública 
CONFAP Nº 01/2021,  

Declaração assinada por órgão de imprensa, comprovando a 
veiculação, a autoria e a data de publicação do material 
jornalístico; 
 

refere-se a toda e qualquer instituição que tenha em sua estrutura organizacional, 
setor e/ou profissional com atuação na difusão de pesquisas científicas, tecnológicas 
e de inovação, ou seja, que se dedique ao jornalismo científico. Dessa forma, entende-
se por incluídos como órgãos de imprensa, os setores de comunicação de 
Universidades, Institutos, Instituições de Ciência e Tecnologia, Instituições de Ensino 
Superior, Órgãos de Governo ou ainda veículos de imprensa/comunicação como 
Jornais, Revistas, Televisão, etc. 
 
1.2 Para a formalização da candidatura, além de “declaração assinada por órgão de 
imprensa, comprovando a veiculação, a autoria e a data de publicação do material 
jornalístico”, ainda deve ser apresentada: 

 
Comprovação de que (o candidato) é profissional de 
Comunicação com atuação no território nacional por meio da 
apresentação de documentos como: registro profissional, 
(ou) carteira profissional, (ou) carteira de trabalho, (ou) 
contrato de trabalho e/ou declaração (que comprove sua 
atuação laboral). 

 
2 SOBRE OS MEIOS DE VEICULAÇÃO QUE CONSTAM NO ITEM 3.3 DO EDITAL 
 
2.1 O termo “sites de veículos de imprensa” que consta no item 3.3 (Internet), do 
Edital de Chamada Pública CONFAP Nº 01/2021,  



 
 

Serão aceitos materiais jornalísticos publicados em sites de 
veículos de imprensa.  

 
refere-se aos sites dos órgãos de imprensa (conceituados conforme esclarecimento 
do item 1.1 deste documento) que tenham em sua estrutura organizacional, setor 
e/ou profissional com atuação na difusão de pesquisas científicas, tecnológicas e de 
inovação. 
 

Para outros esclarecimentos entrar em contato pelo e-mail: premio.confap@gmail.com.  
 

 

Brasília (DF), 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

 Odir Antônio Dellagostin  
Presidente do CONFAP 
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