
A CEQEJ (Comissão Estadual de Qualidade de Ensino em Jornalismo) do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e a Comissão
Organizadora do XXIX Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direi-
tos Humanos abriram as inscrições para o III Prêmio Vladimir Herzog de
Novos Talentos do Jornalismo, voltado para estudantes de Jornalismo no
Estado de São Paulo.
Esta premiação tem o objetivo de valorizar os futuros profissionais, estimulando-
os a elaboraro de textos jornalísticos para os jornais-laboratório das faculdades,
focados no tema direitos humanos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20
de setembro de 2007, respeitando-se o regulamento do Prêmio.

III Prêmio Vladimir Herzog de
Novos Talentos do Jornalismo – 2007

Regulamento

DIVULGUEM EM SUAS ESCOLAS E PARA TODOS
OS ESTUDANTES DE JORNALISMO

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
Rua Rego Freitas, 530 – sobreloja  – São Paulo/SP. CEP: 01220-010

Tel.: (11) 3217-6299. Site: www.jornalistasp.org.br

1. Poderão concorrer os alunos matriculados em qualquer um dos cursos de
Jornalismo no Estado de São Paulo, com matérias sobre direitos humanos.
2. As matérias deverão ter sido publicadas nos jornais-laboratório das escolas de
Jornalismo, no período compreendido entre setembro de 2006 e setembro de 2007.
3. As matérias podem ser feitas individualmente ou em equipe.
4. Os trabalhos serão pré-selecionados em cada escola pelos coordenadores de
curso ou chefes de Departamento de Jornalismo ou professores de Redação
Jornalística e apenas os 5 (cinco) melhores de cada instituição deverão ser encami-
nhados para a sede do Sindicato. Devem ser encaminhados 5 (cinco) exemplares
do jornal-laboratório no qual a matéria tenha sido publicada, juntamente com ficha
de inscrição devidamente preenchida.
5. Prazo de inscrição: até dia 20 de setembro de 2007.
6. A Comissão Julgadora será formada por profissionais do jornalismo, indicados
pela Comissão Organizadora do Prêmio.
7. A Comissão Julgadora escolherá o trabalho vencedor e poderá conceder, a seu
critério, até 2 (duas) menções honrosas.
8. A decisão da comissão é definitiva, não cabendo recurso.
9. O vencedor receberá o troféu símbolo do Prêmio, criado pelo artista plástico
Elifas Andreato.
10. Os autores das menções honrosas receberão diploma.
11. A divulgação do resultado será feita até o dia 23 de outubro de 2007.
12. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 25 de outubro de 2007, às 19h30.
O local da cerimônia será divulgado posteriormente.
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Nome ............................................................................................

Faculdade ..................................................................................

End. residencial ...........................................................................

......................................................................................................

Cidade ................................... Estado ........ CEP .........................

Fone ............................................  Fax .........................................

e-mail ..............................................................................................

End. faculdade .....................................................................................

......................................................................................................

Cidade .................................. Estado ........ CEP .........................

Fone ...........................................  Fax .........................................

Título da matéria .........................................................................

Nome do jornal laboratório ..................................................................

Professor responsável ..........................................................................

Para os trabalhos em equipe, é necessário enviar os dados de
todos os participantes e indicar o responsável pela equipe

DADOS DO ESTUDANTE

EstudanteProfessor

FICHA DE INSCRIÇÃO


