
 
 
 
 

REGULAMENTO 

PRÊMIO JUDITE MELO 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O Programa Papo em Dia com Raul Muller, o qual é transmitido pela Rádio Mar Azul 

FM 104,9, é um veículo de comunicação que aborda assuntos relevantes da 

contemporaneidade, com viés interdisciplinar, a partir de temáticas transversais de ordem 

municipal, estadual, federal e internacional. O programa tem como objetivo disseminar 

conhecimento sobre pautas de ordem social, que possam contribuir para promoção do 

direito, de modo a intensificar a participação coletiva nas decisões políticas e 

organizacionais. Almeja-se contribuir para formação de cidadãos partícipes e 

colaborativos para a construção de uma sociedade com mais equidade e respeito. 

À vista disso, a equipe do Programa criou o Prêmio Judite Melo, com a incumbência de 

homenagear cidadãos ilustres e participativos da sociedade do município de Estância, a 

fim de reconhecer o talento e dedicação dos indivíduos que colaboram para o progresso 

da cidade, a partir dos seus feitos. É relevante reconhecer e render votos em vida para que 

ações positivas possam contagiar os diversos espaços, de modo a atingir novos adeptos 

de boas proposituras. 

Esta será a primeira edição do Prêmio Judite Melo, porém pretende-se que essa iniciativa 

tenha continuidade, de modo a ocorrer uma edição por ano, com o período de tramitação 

entre os meses de maio e junho, em alusão ao aniversário da cidade e da homenageada, 

bem como a cultura junina efervescente neste período em específico. 

2. OBJETIVO 

O prêmio Judite Melo tem como objetivo geral homenagear e reconhecer figuras 

relevantes dentro do cenário do município de Estância. A partir dele, espera-se que outras 

pessoas sintam-se tocadas e influenciadas a seguirem como protagonistas, buscando 

colaborar para o crescimento da sua cidade nos diversos aspectos. 

3. PRÊMIO JUDITE MELO 



 
 
 
 

De acordo com o Portal A81 SE, Maria Judite Andrade de Melo nasceu no município de 

Estância, em 1925, e faleceu no ano de 2020. Apesar da sua morte, a artesã ainda continua 

viva na memória dos estancianos, pois seu legado ainda repercute através da sua arte que 

não limitou-se apenas a concentra-se no Estado de Sergipe, tendo em vista que suas peças 

chegaram até outros países.  

Em 2016 foi lançado um documentário que conta a história da artista Judite Melo, o qual 

foi dirigido por Fátima Góis e Gabriela Caldas. Nele, aparece uma narrativa da artesã 

contando como descobriu seu talento pela arte, além de outras curiosidades sobre sua 

vida, inclusive sua arte sacra. 

Judite Melo é uma artista que está marcada no acervo cultural de Estância e sua 

contribuição para a ascensão da cidade continua viva. Esse nome faz parte da cultura e 

identidade estanciana, o que justifica a singela homenagem do Programa Papo em Dia 

com Raul Muller denominar o prêmio com a sua identidade.   

4. CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO 

As categorias elencadas buscou inserir cidadãos dos diversos segmentos da sociedade. O 

quadro 1 apresenta as categorias selecionadas.  

Quadro 1: Categorias da Premiação 

                                                           
1 Disponível em:< https://a8se.com/noticias/sergipe/morre-aos-95-anos-a-artesa-estanciana-judite-
melo/>. Acesso em: 04 mai. 2021. 

01 AGENTE CULTURAL 

02 ALUNO - EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR 

03 DESPORTISTA 

04 EMPREENDEDOR 

05 EMPRESÁRIO 

06 ESCRITOR 

07 HISTORIADOR 

08 INFLUENCIADOR DIGITAL 

09 MÚSICO OU BANDA 

10 PROFESSOR APOSENTADO 

11 PROFESSOR EM EXERCÍCIO 



 
 
 
 

 

5. CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DA PREMIAÇÃO 

A imposição de critérios deve-se ao fato de buscar homenagear pessoas que venham 

colaborando a um período de tempo razoável e que atendam a alguns requisitos que torna 

a premiação cabível em um cenário de equidade. 

Quadro 2: Critérios para Indicação da Premiação 

 

Observação: O critério do item 1 do quadro acima não será válido para a categoria 

empreendedor. O motivo deve-se ao quantitativo de pessoas que se descobriram nesta 

área, devido à crise econômica proveniente da pandemia da Covid-19.  

 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA 

A equipe do Programa Papo em Dia será a responsável pela execução e realização do 

Prêmio Judite Melo. O grupo é formado por três membros, os quais são responsáveis 

pelas decisões. Em casos de divergências, as decisões serão tomadas por meio de votação 

entre os membros dessa comissão. 

6.1. Atribuições da Comissão Organizadora: 

 Elaborar o regulamento da premiação; 

 Selecionar a Comissão de Seleção dos Indicados à premiação; 

 Contatar os indicados pela comissão, dando ciência pela indicação. Também será 

requisitada a autorização para participação e veiculação do seu nome para votação 

popular. 

 Agendar e executar reuniões acerca do evento; 

 Tratar da logística da premiação; 

 Executar o evento da premiação. 

 

01 ATUAR NA ÁREA A PARTIR DE 03 ANOS;  

02 RESIDIR EM ESTÂNCIA 

03 CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA PARA ELEVAÇÃO DO NOME DA 

CIDADE; 

04 RECONHECIMENTO DENTRO DA MUNICIPALIDADE PELA 

ATIVIDADE EXERCIDA; 



 
 
 
 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS INDICADOS À PREMIAÇÃO 

A Comissão de Seleção dos Indicados à Premiação do Prêmio Judite Melo será composta 

por 5 membros, os quais deverão indicar as pessoas para concorrer em cada categoria.  

 

7.1. Perfil dos Membros da Comissão 

 Ter residência fixa no município de Estância; 

 Ser um cidadão que colabora e está envolvido nas questões coletivas que envolve 

a sociedade estanciana; 

 

7.2. Condução dos Trabalhos da Comissão 

Os membros se reunirão, virtualmente ou de forma presencial, para fazer as escolhas dos 

indicados à premiação. Embora o limite máximo de indicados seja de 10 pessoas por 

categoria, ainda assim, os membros poderão determinar um número inferior de indicados. 

Serão disponibilizadas fichas oficiais para cada categoria e todos deverão assiná-las, 

atestando concordância com os nomes dos candidatos indicados. Finalizado o processo 

de escolha, a comissão deverá entregar toda documentação utilizada na seletiva à equipe 

do Programa Papo em Dia com Raul Muller. O resultado será anunciado no programa por 

um representante da comissão. 

 

8. ESCOLHA DOS INDICADOS POR VOTAÇÃO POPULAR 

Após a entrega da lista dos indicados ao Prêmio Judite Melo, a equipe organizadora irá 

disponibilizar uma enquete no site F5 Sergipe, para que a população estanciana possam 

votar nos indicados de cada categoria. A divulgação deste prêmio será realizada no 

próprio programa responsável pela proposta, assim como também pelas redes sociais e 

demais portais de notícias do município de Estância.  

 

9. SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO  

A entrega da premiação ocorrerá com a presença apenas dos escolhidos pelo público na 

primeira colocação de cada categoria. A equipe organizadora transmitirá a solenidade de 

entrega, através do Instagram do programa. O evento respeitará todos os protocolos de 

biossegurança, devido à disseminação da covid-19, admitindo apenas um quantitativo 

viável de presentes. 

  



 
 
 
 

10. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PRÊMIO JUDITE MELO 

 

As datas de cada etapa do processo da premiação constam no quadro a seguir, com o 

objetivo de atender a expectativa de realizar a homenagem ainda no mês de maio. 

 

Quadro 3: Cronograma das etapas do Prêmio Judite Melo 

ETAPA PERÍODO 

ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO 03/05 a 05/05 

ESCOLHA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS 

INDICADOS À PREMIAÇÃO 

03/05 

ESCOLHA DOS INDICADOS À PREMIAÇÃO 11/05 a 14/05  

ENTREGA DAS LISTAS NOMINAIS DOS 

INDICADOS À PREMIAÇÃO 

15/05 

VOTAÇÃO POPULAR 19/05 a 25/05 

SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO 29/05 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos em concordância com os membros da comissão 

organizadora e comissão de seleção. As datas previstas no cronograma das etapas que 

envolve o processo da premiação poderão ocorrer alterações, desde que haja alguma 

problemática que exija a necessidade de alteração.  

 

Estância, 11 de Maio de 2021. 

 

________________________________ 

Anderson Rosa da Silva 

 

 

 

________________________________ 

Marcelly Hayanny Prado Pinheiro 

 

 

 

________________________________ 

Raul Muller Teixeira Gomes 



 
 
 
 

ANEXO I 
DOS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A Comissão Organizadora do Prêmio Judite Melo será composta pela equipe do 

programa Papo em Dia com Raul Muller. São eles: 

1. Anderson Rosa da Silva; 

2. Marcelly Hayanny Prado Pinheiro; 

3. Raul Muller Teixeira Gomes. 

 

  



 
 
 
 

ANEXO II 
DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

  

A Comissão Organizadora, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Regulamento do Prêmio Judite Melo, datado de 11 de Maio de 2021, anuncia os membros 

da Comissão de Seleção dos Indicados à Premiação, a qual será composta por cinco 

pessoas. 

1. Adriana Rocha Fontes; 

2. Anthony Fábio Torres Santana; 

3. Antônio Bispo de Oliveira Neto; 

4. Claudia Rejane Costa Trindade Santos; 

5. David Perdigão Lessa. 

Por fim, a Comissão Organizadora esclarece que esses atendem aos requisitos 

estabelecidos no item do referido documento regulamentador. 

 

 


