
 

 
REGULAMENTO: 

 
1. OBJETIVO  
 
Envolver os alunos matriculados na FACCACI, estimulando o hábito da leitura e da escrita nos 
discentes, despertando a consciência para o seu meio social e cultural.  
 
2. DATA DE INSCRIÇÃO  
 
O prazo para inscrição será do dia 05 de junho de 2019 a 13 de junho de 2019, das 18h às 
21h50min, na sala da Coordenação Pedagógica ( Eliane ) e Coordenação Acadêmica ( Jorge ).  
  
3. PÚBLICO-ALVO  
 
Este concurso de redação destina-se aos alunos matriculados na FACCACI. 
  
4. MODALIDADE  
 
O gênero escolhido é o texto dissertativo.  
O tema a ser desenvolvido será  “Gestão Ambiental e Responsabilidade Social” 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 A aplicação da redação será realizada no auditório da FACCACI, no dia 18 de junho às 19h. 
 
5.2 O auditório da FACCACI será aberto a partir das 18h45min. As provas serão distribuídas a 
partir das 18h55min. Às 19h será liberado o início da redação. 
 
5.3 São instruções para elaboração das redações (além daquelas dispostas neste regulamento e 
eventualmente na folha padrão de redação, entregue no dia da avaliação): 
 
a) Redija um texto de caráter dissertativo, isto é, apresente uma reflexão acerca do tema 
proposto, defina um ponto de vista e sustente-o mediante argumentos consistentes. As 
informações apresentadas no tema proposto têm o intuito de auxiliá-lo na contextualização do 
assunto, por isso não devem ser copiadas nem parafraseadas. 
b) Crie um título para seu texto e escreva-o na linha destinada a este fim. 
c) Sua redação deverá ter a extensão mínima de 30 (trinta) e máxima de 50 (cinquenta) linhas, 
excluído o título e considerando-se letra de tamanho regular.  
d) Entregue sua redação à caneta, com letra legível, na folha padrão. 
 
5.4 Será aceita somente 01 (uma) redação por participante. 
 
5.5 Não terão validade as redações que não preencham as condições do concurso estabelecidas 
neste, ou que não estejam adequadas ao tema proposto. 
 
 
5.6 Os participantes serão automaticamente desclassificados do Concurso em caso de fraude 
comprovada. 



 
5.7 Os participantes serão excluídos automaticamente do concurso, ainda, em caso de produção 
de redações com teor grosseiro, ofensivo, discriminatório. 
 
5.8 Serão desclassificados do concurso os participantes que: 
a)Não fizerem um texto com caráter predominantemente dissertativo. 
b)Não abordarem completamente o tema proposto. 
c)Fizerem cópia de um texto já existente. 
d)Elaborarem texto com menos de 30 (trinta) e mais de 50 (cinquenta) linhas. 
 
 
6. ESCOLHA DA REDAÇÃO VENCEDORA PELA COMISSÃO JULGADORA  
 
A correção das redações será realizada pelo professor de Português da FACCACI, Jefferson 
Diório, que irá selecionar as dez melhores redações. Em caso de empate, a Comissão Julgadora, 
elencará as redações que serão premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares. 
 
Comissão Julgadora: 
Diretor Elizeu Crisóstomo de Vargas 
Coordenadora Pedagógica, Eliane Bettcher Abreu Lopes 
Professora de Produção do Conhecimento  Maria Deuceny L. Bravo Pinheiro 
 
7. PREMIAÇÃO 
 
Os autores das três melhores redações serão homenageados com troféus de 1º, 2º e 3º lugares. 
O aluno que ficar em 1º lugar ganhará também um leitor de livros. ( E BOOK ) 
 
8. DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Os créditos serão lançados no sistema, de acordo com a nota obtida na redação. Consulte a 
tabela abaixo: 
 

PONTUAÇÃO CRÉDITOS 

De 6,0 a 7,0 03  

De 7,1 a 8,0 05 

De 8,1 a 9,0 08 

De 9,1 a 9,5 10 

  De 9,6 a 9,9 12 
10,0 15 

 
 
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
 
O resultado final do concurso será divulgado no site da FACCACI – www.faccaci.edu.br e nas 
redes sociais. 
A entrega das premiações será realizada com data previamente agendada pela FACCACI. 
O texto vencedor será divulgado no site da FACCACI. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum recurso. 
Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela 
comissão julgadora do concurso.  
Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais produzidos no dia da avaliação. 
 


