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Prêmio Microfone de Prata para o Rádio 

 

Histórico 

O Prêmio Microfone de Prata foi criado pela UNDA BRASIL (União de 

Radiodifusão Católica), em 1989, com o apoio da CNBB, como forma de 

reconhecer a criatividade e o bom gosto dos profissionais das emissoras 

católicas comprometidas com os fundamentos de nossa missão de 

comunicar. 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. 

 

Objetivo 

O prêmio Microfone de Prata tem como 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. 
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Categorias 

A partir de 2005, o Microfone de Prata passou a contemplar três categorias: 

• Programa Jornalístico: Programas com formato jornalístico, conteúdo de noticias e 

reportagens do cotidiano ou da igreja. Duração mínima de cinco minutos. 

• Programa Religioso: Programas com conteúdos religiosos, reflexivos, filosóficos e educativos. 

Duração mínima de cinco minutos. 

• Programa Entretenimento: Programas de variedades com conteúdo variado, como clube de 

ouvintes, rádio revista, musicais, etc. Duração mínima de uma hora. O prêmio também é aberto 

a programas de produção independente e para emissoras comunitárias, desde que se 

enquadrem no regulamento. 
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Regulamento do Prêmio Microfone de Prata para o Rádio 

 

1. Será conferida premiação do primeiro ao terceiro colocado nas categorias religioso, jornalístico e 

entretenimento. 

2. Os programas devem estar no ar há, pelo menos, um ano, mostrando boa qualidade técnica, 

linguagem radiofônica, criatividade e conteúdo evangelizador. 

3. Sua duração deverá ser de, no mínimo, três minutos; 

4. Uma cópia do programa a ser inscrito deverá ser enviada à sede da UNDA BRASIL, Av. Jabaquara, 

2400 - loja 19 – São Judas - CEP: 04046-400 - São Paulo – SP – fone/fax.: (11) 2578-4866 – Site: 

www.rcrunda.com.br, no prazo estabelecido. A cópia deve estar em CD, acompanhado de roteiro 

escrito, como também da ficha de inscrição. 

5. O Júri será composto por dois (2) membros da Diretoria da UNDA BRASIL, um (1) representante do 

setor de comunicação da CNBB, um (1) diretor de rádio, um (1) produtor de programa de rádio e 

dois (2) ouvintes. 6. Os programas que não se encaixarem nas regras de participação serão 

excluídos do concurso sem prévio aviso. 
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FICHA   DE    INSCRIÇÃO 
 

 
Categorias: Jornalístico [       ]      Religioso [       ]       Entretenimento [       ] 

 

Instituição  

Nome do participante  

RG  CPF  

Endereço  Nº  

Bairro  Cx. Postal  CEP  

Cidade  UF   CEP  

Telefone  Celular  

Produtor [     ]      Diretor [     ] 

_______________________, ____ / _____/ ___ 
Cidade, Data 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 
Observação: 
  Preencher o endereço para contato. 
 
Entrega 

A entrega do "Prêmio Microfone de Prata para o Rádio" acontece juntamente com os demais 
Prêmios conferidos pela  CNBB, de cinema, televisão e imprensa em local, a ser comunicado aos 
vencedores, com antecedência 

 

Prêmio 

O vencedor receberá um troféu de Microfone de Prata para o Rádio. 

 

Categorias 

• Jornalístico  • Religioso • Entretenimento 


