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Aluna de Jornalismo de Bauru conquista 
o maior prêmio de comunicação do País

Prêmio Expocom classificou a reportagem produzida 
por Amanda Medeiros, da Unisagrado, como a 
melhor do Brasil em sua categoria (radiojornalismo)

Amanda 
Ferreira 
Medeiros

Reprodução Facebook

Amanda Ferreira Me-
deiros, estudante do 4º 
ano do curso de Jor-

nalismo do Unisagrado, em 
Bauru, venceu no último dia 
10 a categoria de Reporta-
gem em Radiojornalismo do 
“27º Prêmio Expocom - eta-
pa nacional”, realizado no 
43º° Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, o 
Intercom Nacional 2020. 

A reportagem premiada de 
Amanda traz o título “Síndro-
me do Coração Partido: das 
páginas do livro Iracema às 
fatalidades atuais” e foi orien-
tada pela docente Ma. Daniela 
Pereira Bochembuzo.

Após vencer a modali-
dade regional do prêmio em 
16 de outubro, a estudante 
foi classificada para a pre-
miação do Expocom Nacio-
nal, que foi promovida no 
último dia da 43ª edição do 
congresso realizado de modo 
online entre 1 e 10 de dezem-
bro, com o tema “Um mundo 
e muitas vozes: da utopia à 
distopia”. “Como a premia-
ção foi online e ao vivo pelo 
YouTube, meus pais e irmão 
puderam acompanhar ao meu 
lado, coisa que não seria pos-
sível se tivesse que me des-
locar até outra cidade para 
apresentar o trabalho, como 
é feito normalmente. Assim 
que ouvi o resultado, chorei 
e logo a professora Daniela 
me ligou para comemorar-
mos juntas, cada uma em sua 
casa”, conta Medeiros.

A reportagem vencedora 
foi produzida em 2019 como 
avaliação da disciplina de 
Laboratório de Jornalismo 
Radiofônico II e aborda a 
Síndrome do Coração Par-
tido, os conceitos, sinto-
mas, causas e consequên-
cias. No produto é possível 
acompanhar entrevistas com 
profissionais de diversas 
áreas e pacientes, além de 
um conteúdo sensorial. “Os 
professores sempre nos in-
centivam a produzir traba-
lhos inéditos a partir de um 
olhar sensível, sempre pen-

sando em como podemos ir 
além das abordagens 
tradicionais. Esse é um 
grande trunfo: durante 
a graduação podemos 
experimentar elementos 
que, por vezes, podem 
passar despercebidos 
nos meios de comuni-
cação por questões de 
tempo de produção, por 
exemplo”, ressalta a 
estudante.

Medeiros concluiu sua 
graduação ainda em 2020 
e sua trajetória como es-
tudante contou com pro-
duções de Iniciações Cien-
tíficas e a participação de 
diversos eventos 
ao longo dos se-
mestres. “Saio do 
Unisagrado com a 
sensação de dever 
cumprido, coroan-
do um curso que 
tanto amo. Esse 
prêmio também é 
de vocês da uni-
versidade! Que os 
calouros se inspirem e nos 
representem no evento nos 
anos seguintes. O Intercom 
Nacional é o maior evento 
de comunicação do país e 
ter a minha reportagem re-
conhecida como a melhor da 
categoria nesse nível é muito 
gratificante. Isso mostra que 
estou no caminho certo.”.

A participação no Ex-
pocom já é uma tradição do 
curso de Jornalismo e cada 
estudante que participa é con-
vidado a compartilhar suas 
experiências, o que motiva 
novas gerações, além disso, 
a vontade de representar o 
curso e a Instituição são ou-
tros fatores que motivam uma 
presença contínua no evento. 
“Como professores, nosso in-
centivo é constante para que 
produzam conteúdo de qua-
lidade, original e que tenha 
impacto e relevância social, 
que são critérios de avalia-
ção do Expocom. Isso não é 
fácil. Exige muita pesquisa, 
dedicação e árdua apuração 
jornalística. Acredito que 

isso somente é possível por-
que estabelecemos uma forte 
parceria: alunos, professores, 
técnicos de laboratório, coor-

denação do curso, direção de 
área e instituição. É um tra-
balho em equipe, protagoni-
zado pelos estudantes, com 

forte apoio docente, técnico e 
institucional e apoio incondi-
cional da coordenação de cur-
so”, diz Bochembuzo.
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