
REGULAMENTO 2018-1 
 

1º Concurso de Redação Vladimir Herzog 
 
 
APRESENTAÇÃO 
1 - O “1º Concurso de Redação Vladimir Herzog” é promovido pela Faculdade Eduvale de Avaré em 
parceria com o Jornal A Comarca, Do Vale TV, Rádio Jovem Pan e Rádio Eduvale FM. 
2 – O concurso tem como objetivos despertar o interesse de jovens e adolescentes para a profissão de 
jornalista, estimular a discussão de temas que sejam de interesse público, divulgar o curso de 
jornalismo da Faculdade Eduvale de Avaré e homenagear um dos maiores nomes do jornalismo 
brasileiro. 
3 - O tema do concurso no ano de 2018 é: “A influência das fake news na sociedade”. 
4 – A comissão organizadora é formada por: Evandro Marcio de Oliveira (diretor acadêmico da 
Faculdade Eduvale), Érick Facioli (coordenador do curso de Jornalismo da Faculdade Eduvale) e 
Alexandre Taniguchi (editor-chefe do Jornal A Comarca). 
 
DOS CONCORRENTES 
5 – O concurso será realizado em duas categorias: 1) alunos dos terceiros anos do ensino médio de 
escolas de Avaré e Região e 2) público em geral com nível médio concluído. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
6 – Os interessados poderão se inscrever nas escolas onde estudam (com os professores parceiros) ou 
pelo site da Faculdade Eduvale de Avaré: www.eduvaleavare.com.br. 
7 - As inscrições deverão ser efetuadas de 10 de julho a 21 de setembro de 2018, data limite também 
para a entrega da redação. 
8 – Cada concorrente poderá se inscrever com apenas uma (1) redação inédita. 
9 - No caso de inscrição pela internet, o texto deve ser entregue pessoalmente na Eduvale ou 
encaminhado pelo correio no endereço da instituição (Avenida Professor Misael Eufrásio Leal n° 347 - 
Jardim América - CEP:18.705-050 - Avaré/SP). 
10 – O envelope deve conter o título “Concurso de Redação Vladimir Herzog”.  
11 - No verso da redação, o participante deve especificar nome completo, número do documento 
oficial (RG), data de nascimento, a categoria em que deseja concorrer e os dados de e-mail e telefone 
de contato.  
12 - Não serão válidos os cadastros de participantes cujo envio de conteúdo seja efetivado após o 
término do período de inscrição (21 de setembro). 
 
DA REDAÇÃO 
13 - A redação deverá ser entregue em folha escrita à mão com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas 
em caneta preta ou azul e letra legível. Textos inelegíveis, que não obedecerem aos limites de linhas e 
não corresponderem ao tema determinado neste regulamento serão desclassificados 
automaticamente.  
14 - O tema do concurso no ano de 2018 é “A influência das fake news na sociedade”, porém o título é 
livre e o objetivo é fazer com que o tema seja um convite à reflexão acerca dos malefícios que as 
notícias falsas possam trazer a sociedade brasileira. 
 
DA CORREÇÃO 
15 - A comissão julgadora do concurso é formada por professores e jornalistas devidamente 
qualificados que integram os quadros da Faculdade Eduvale Avaré e de parceiros da instituição.  
16 - A redação será desclassificada caso fique constatado que o texto não tenha sido elaborado pelo 
próprio concorrente inscrito (plágio). Ao participar do concurso, o autor se compromete a entregar um 
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texto que seja de sua autoria e se responsabiliza por eventuais danos que sejam causados caso 
desconsidere tal regra.  
 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
17 - As redações classificadas serão avaliadas por integrantes da Comissão Julgadora que atribuirão 
conceito de 0 a 10 (podendo ser números quebrados como, por exemplo, 7.7) levando em conta os 
seguintes conceitos: pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste edital, coerência 
na argumentação apresentada, originalidade e criatividade, coesão (ligação entre as ideias, 
substituição e paragrafação), clareza e concisão na exposição textual e correção gramatical. 
 
DA PREMIAÇÃO 
18 - A premiação será realizada no dia 16 de outubro de 2018 durante a abertura do XI Congresso de 
Iniciação Científica da Faculdade Eduvale (CONINCE). 
19 - Os resultados serão divulgados até o dia 10 de outubro de 2018. 
20 - Os vencedores das duas categorias ganham uma bolsa de estudos de 50% de desconto cada 
válida para o curso de Jornalismo da Faculdade Eduvale e terão seus textos publicados no Jornal A 
Comarca. Os três primeiros colocados de cada categoria também receberão certificados e brindes.  
21 - O texto dos primeiros colocados serão publicados no Jornal A Comarca de Avaré. 
22 - Os primeiros colocados serão convidados a concederem entrevistas de rádio, jornal e televisão. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
23 - Dados omissos deste regulamento serão definidos pela comissão organizadora deste concurso 
formada por: Evandro Marcio de Oliveira (diretor acadêmico da Faculdade Eduvale), Érick Facioli 
(coordenador do curso de Jornalismo da Faculdade Eduvale) e Alexandre Taniguthi (editor-chefe do 
Jornal A Comarca). 


