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EDITAL PROAC Nº 08, DE 28 DE JULHO DE 2020 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, torna 

públicas as normas da 1ª Competição 

Papo de Férias do curso de Direito 

Toledo Prudente Centro Universitário. 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º Será realizada a 1ª Competição Papo de Férias do Curso de Direito do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, por meio da qual 

se busca, em última, análise, premiar o melhor trabalho no formato resumo da palestra “Fake 

News e seus impactos na sociedade”, promovida por esta Instituição de Ensino Superior. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 2º As inscrições deverão ser realizadas por meio do link: 

http://hs.toledoprudente.edu.br/live-papo-de-ferias-fake-news.  

 

Art. 3º  O período de inscrições é de 29 de julho até 06 de agosto de 2020. 

Parágrafo único. As inscrições serão encerradas antes do início da live a que se refere o 

art. 5º deste edital. 

 

Art. 4º Constitui requisito para se inscrever na competição estar regularmente 

matriculado no 3º ano de qualquer instituição pública ou privada de Ensino Médio. 

§ 1º A matrícula em instituição pública ou privada de Ensino Médio poderá ser 

comprovada mediante identificação escolar, boletim escolar, atestado ou declaração de 

matrícula, histórico escolar ou qualquer outro documento para este fim. 

§ 2º A comprovação a que se refere o § 1º deverá ser anexada de forma digitalizada 

mesmo formulário de envio do trabalho (link: https://forms.gle/ntPj9Yubk1wV6sj36). 

 

http://hs.toledoprudente.edu.br/live-papo-de-ferias-fake-news
https://forms.gle/ntPj9Yubk1wV6sj36
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CAPÍTULO III 

DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 5º A Competição ocorrerá durante uma live “Fake News e seus impactos na 

sociedade” e compreenderá a premiação do melhor trabalho que deverá resumir as discussões 

realizadas no evento e esboçar uma opinião acerca do tema discutido. 

Parágrafo único. O link da live será enviado aos inscritos com, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos de antecedência. 

 

Art. 6º Os competidores deverão enviar o trabalho pelo link: 

https://forms.gle/ntPj9Yubk1wV6sj36.  

Parágrafo único. Somente serão aceitos trabalho no formato “.doc” ou “.docx”. 

 

Art. 7º Os resumos serão avaliados por uma Comissão Avaliadora composta pela 

Coordenadora de Pesquisa, Coordenador de Competições, Coordenador de Extensão e 

Coordenador do Curso de Direito. 

 

Art. 8º Os critérios para avaliação são: 

I – Bom uso da linguagem escrita (0 – 25); 

II – Capacidade de síntese (0 – 25); 

III – Aderência do resumo ao tema discutido na live (0-25); 

IV – Boa argumentação (0 – 25). 

Parágrafo único. Os trabalhos deverão conter número mínimo de 200 (duzentas) e 

máximo de 1.000 (mil) palavras. 

 

Art. 9º Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 10 de agosto de 2020. 

 

Art. 10. O resultado será publicado no dia 20 de agosto de 2020. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PREMIAÇÕES 

 

Art. 11. Serão conferidos certificados aos participantes nas seguintes modalidades 1º 

(primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar. 

 

Art. 12. Serão ainda conferidos aos vencedores: 

I – O valor de R$ 80,00 (oitenta reais) ao primeiro colocado; 

II – O valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao segundo colocado; 

III – O valor de R$ 20,00 (vinte reais) ao terceiro colocado. 

 

https://forms.gle/ntPj9Yubk1wV6sj36
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13.  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora Acadêmica, ouvido o 

Coordenador do Curso de Direito e a Comissão Avaliadora. 

 

Presidente Prudente, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

Zely Fernanda de Toledo Pennacchi Machado  

Pró-Reitora Acadêmica 


