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REGULAMENTO  

CONCURSO DE REDAÇÃO: 15 ANOS DA UFV CRP 

  

Título: CONCURSO DE REDAÇÃO: 15 ANOS DA UFV CRP. 

Local: Universidade Federal de Viçosa Campus Rio Paranaíba (UFV CRP). 

Realização: Diretoria de Extensão e Cultura (DXC).  

Período de Inscrições: 15 de maio de 2021 a 05 de junho de 2021. 

Período de Avaliação: 06 de junho de 2021 a 12 de julho de 2021. 

Divulgação do Resultado: 16 de julho de 2021. 

Objetivos: Envolver os estudantes dos Ensinos Fundamental (anos finais) e Médio 

em um concurso de redação sobre os 15 Anos da UFV CRP. O concurso visa 

aproximar os estudantes com a história do Campus de Rio Paranaíba, de modo a 

incentivar o aprimoramento da produção escrita em língua portuguesa, a partir do 

fomento da imaginação, da divulgação e da valorização de novos talentos. 

Tema do concurso: 15 Anos da UFV CRP. 

 

1) PARTICIPANTES  

1.1) Estudantes das escolas públicas e privadas dos Ensinos Fundamental (anos 

finais) e Médio do município de Rio Paranaíba. 

  

2) COMO PARTICIPAR  

2.1) Os interessados deverão criar uma redação em prosa que aborde a história e/ou 

a importância dos 15 Anos da UFV CRP, e entregar a Ficha de Inscrição (Apêndice I) 

na Secretaria Municipal de Educação de Rio Paranaíba até 05 de junho de 2021. 

2.2) Cada candidato poderá inscrever apenas 1 (uma) redação para o Concurso. 

  

3) DA REDAÇÃO 

3.1) As redações inscritas devem ser inéditas e em Língua Portuguesa. Entende-se 

por “trabalho inédito” aquele que não tenha sido apresentado, veiculado, publicado 

parcial ou integralmente, oralmente ou por escrito, em quaisquer meios de 

comunicação, como jornais, revistas, rádio, televisão, blogs, sites ou redes sociais até 

a divulgação do resultado. 

3.2) As redações deverão ser escritas de acordo com a norma culta da língua 

portuguesa, no gênero dissertativo, com no mínimo 30 linhas. Não poderão ter 

conteúdo que possa causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou 

calúnia, que constitua ofensa à liberdade de crença, religião ou contenha informação 

racista ou discriminatória ou que firam os direitos humanos. 

3.3) Deverá ser escrita manualmente, à caneta, em letra legível na Ficha de Inscrição 

(Apêndice I). 
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3.5) Recomenda-se que o aluno ou a escola faça uma cópia deste Formulário com a 

redação redigida pois a original será entregue no momento da inscrição e não será 

devolvida. 

 

4) DA AVALIAÇÃO  

4.1) Para critérios de avaliação, as redações recebidas serão divididas em duas 

categorias:  

a) Redações escritas por estudantes do Ensino Fundamental (anos finais); 

b) Redações escritas por estudantes do Ensino Médio. 

4.2) As avaliações ocorrerão entre os dias 06 de junho a 12 de julho de 2021. 

4.3) As redações serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, composta, por no 

mínimo, 2 (dois) servidores da UFV CRP indicados pela Diretoria de Extensão e 

Cultura e 1 (um) membro da comunidade rioparanaibana.  

4.4) Serão eliminadas as redações que não se adequarem ao tema ou gênero 

solicitado (dissertativo). 

4.5) Cada membro da Comissão avaliará individualmente todas as redações inscritas, 

podendo pontuá-las de 0 a 10 pontos conforme os seguintes critérios de avaliação:  
  

Critérios de Avaliação Pesos 

Adequação ao tema e gênero Caráter classificatório 

Clareza e coesão no desenvolvimento das ideias 0 - 3 pontos 

Domínio da modalidade escrita formal da língua               

portuguesa. 

0 - 2 pontos 

Originalidade/Criatividade 0 - 3 pontos 

Conhecimento sobre a história do Campus da UFV em 

Rio Paranaíba 

0 - 2 pontos 

Total 10 pontos 

  

4.6) O resultado final para cada redação será a média entre as três notas atribuídas 

pela Comissão Julgadora. Em caso de empate, as redações serão submetidas à 

avaliação de um segunda Comissão Julgadora composta pelos pares acima 

descritos. 

4.7) As decisões da Comissão Julgadora são soberanas, não cabendo recurso em 

qualquer instância.  
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5) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado das redações vencedoras será disponibilizado no dia 16 de julho de 2021 

na página www.dxc.crp.ufv.br, e na mídia social Instagram: @dxc_ufv_crp, além de 

divulgação no evento comemorativo dos 15 anos da UFV CRP que será transmitido 

no dia 26 de julho pelo canal UFV CRP no Youtube.  

  

6) DA PREMIAÇÃO  

 

6.1) A premiação será dividida em duas categorias:  

a) Redações escritas por estudantes do Ensino Fundamental (anos finais); 

b) Redações escritas por estudantes do Ensino Médio. 

 

6.2) Serão premiadas as 3 (três) redações que receberem as maiores pontuações, de 

cada categoria, sendo que as premiações serão:   
  

1º lugar: Para o estudante: R$300,00 em dinheiro; 1 kit UFV composto por uma 

agenda, uma caneta, um chaveiro e uma lata de doce de leite Viçosa; Certificado; 1 

kit de material escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação; 1 livro dos 

15 anos UFV CRP. Para o professor: 1 kit UFV.  
  

2º lugar: Para o estudante: R$125,00 em dinheiro; 1 kit UFV composto por uma 

agenda, uma caneta, um chaveiro e uma lata de doce de leite Viçosa; Certificado; 1 

kit de material escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação; 1 livro dos 

15 anos UFV CRP. Para o professor: 1 kit UFV.  
  

3º lugar:  Para o estudante: R$75,00 em dinheiro; 1 kit UFV composto por uma 

agenda, uma caneta, um chaveiro e uma lata de doce de leite Viçosa; Certificado; 1 

kit de material escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação; 1 livro dos 

15 anos UFV CRP. Para o professor: 1 kit UFV.  
  

7) ENTREGA DOS PRÊMIOS  

7.1) Os prêmios serão entregues em horário previamente agendado nas escolas de 

origem dos estudantes.  

7.2) Em casos excepcionais a entrega poderá ser via terceiros mediante 

apresentação de procuração.  

7.3) Os premiados que não comparecerem ao momento agendado para entrega do 

prêmio, perderão seus direitos e a premiação será concedida à comunidade 

acadêmica em outras atividades da DXC.  
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1) As redações recebidas poderão ser divulgadas nas mídias sociais da Diretoria 

de Extensão e Cultura bem como da UFV CRP. Dessa forma, o participante, ao enviar 

a redação, também autoriza a divulgação do seu trabalho.  

 

 Rio Paranaíba, 05 de maio de 2021. 

 

 
________________________________  

Presidente da Comissão Organizadora   

 CONCURSO DE REDAÇÃO: 15 ANOS DA UFV CRP 
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APÊNDICE I - Ficha de inscrição 

 CONCURSO DE REDAÇÃO: 15 ANOS DA UFV CRP 

 

Nome do estudante: _________________________________________________ 

CPF: _________________________________ 

Série: _____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Categoria:  (     ) Ensino Fundamental (anos finais);    (     ) Ensino Médio. 

Escola: _____________________________________________________________ 

Professor: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do estudante: 

________________________________________ 

Telefone de contato do professor: ________________________________________ 

 

 

REDAÇÃO 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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