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treinamento

Estão abertas as inscrições para o Prêmio ABED – Intersaberes de Jornalismo 2018. Promovido pela Associação

Brasileira de Educação a Distancia (Abed), em parceria com a editora Intersaberes, o evento tem como objetivo

destacar e estimular a produção de reportagens que divulguem informações sobre educação. 

Para concorrer, é necessário que os trabalhos tenham sido publicados entre 10 de julho de 2017 e 15 de setembro

de 2018 em veículos nacionais. Jornalistas de todo o Brasil podem participar. 

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 27 de novembro, na abertura do Dia Nacional da Educação a Distância.

O evento será realizado na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Os vencedores ganharão um troféu e um

notebook. 

As inscrições devem ser realizadas pelo  site (http://www.abed.org.br/hotsite/jornalismo-2018/pt/inscricoes/)  até o dia 15 de setembro.

Mais informações podem ser encontradas neste link (http://www.abed.org.br/hotsite/jornalismo-2018/pt/apresentacao/).
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