
 

 

CONCURSO DE REDAÇÃO FUTURA 

Regulamento  

1. OBJETIVO  

Concurso de Redação, a ser desenvolvido e aplicado pela FUTURA em parceria com as escolas, 

direcionado a alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas ou privadas.  

2. DATA DE INSCRIÇÃO  

A partir do dia 14/10/2020.  

3. PÚBLICO-ALVO  

Este concurso de redação destina-se aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, público ou 

privado.  

4. MODALIDADE  

O gênero escolhido é o texto dissertativo-argumentativo, segundo os critérios da redação do 

ENEM.  

O tema a ser desenvolvido será apresentado apenas no dia de aplicação. 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 A aplicação da redação será realizada de modo virtual no site da Faculdade. (Salvo, aqueles 

alunos que não tiverem acesso à Internet). Caso ocorra o retorno das aulas presenciais as 

provas serão aplicadas pelo professor responsável pela turma na escola em que está 

matriculado e a unidade enviará as redações à Faculdade. 

5.2 São instruções para elaboração das redações: 

a) Redija um texto de caráter dissertativo-argumentativo, isto é, que apresente uma reflexão 

acerca do tema proposto, defina um ponto de vista e sustente-o mediante argumentos 

consistentes, concluindo com uma proposta de intervenção – aos moldes das especificações 

da redação do ENEM. 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 08 (oito) e máxima de 30 (trinta) linhas, 

excluído o título e considerando-se, em caso de prova presencial, letra de tamanho regular (as 

linhas que extrapolarem o máximo determinado serão desconsideradas para a correção) 

d) Entregue sua redação digitada ou escrita na folha padrão.  

5.3 Será aceita somente 01 (uma) redação por participante.  



5.4 Não terão validade as redações que não preencham as condições do concurso 

estabelecidas neste regulamento, ou que não estejam adequadas ao tema proposto.  

5.5 O tema será apresentado apenas no dia de aplicação do concurso.  

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-argumentativo.  

b) Não abordarem completamente o tema proposto.  

c) Fizerem cópia de um texto já existente.  

d) Elaborarem texto com menos de 08 (oito) linhas. 

 

6. ESCOLHA DA REDAÇÃO VENCEDORA PELA COMISSÃO JULGADORA  

A classificação será determinada a partir da pontuação dos candidatos – obedecendo aos 

critérios de correção do ENEM. A pontuação total, portanto, se dará na escala de 0 (zero) a 

1000 (mil), pelo somatório das cinco competências avaliadas pela redação do ENEM, valendo 

200(duzentos) pontos cada uma. Havendo empates, o desempate seguirá as seguintes 

prioridades:  

1. maior pontuação na competência V; 

2. maior pontuação na competência II;  

3. maior pontuação na competência III;  

4. maior pontuação na competência IV;  

5. maior pontuação na competência I;  

6. menor quantidade de desvios da norma culta da língua. 

Permanecendo o empate, uma Comissão Julgadora, composta por 03 professores da FUTURA, 

decidirá pelo desempate. Essa comissão será responsável, ainda, por acompanhar todo o 

processo de correção das redações.  

COMISSÃO JULGADORA:  

1. Professora: Elimeire Alves de Oliveira 

2. Professora: Sonia Maria Maciel Lopes  

3. Professora: Marcia Regina de Biazi Seba 

 

7. PREMIAÇÃO  



1º LUGAR: BOLSA INTEGRAL durante o período regular do curso da Faculdade FUTURA 

presencial escolhido pelo aluno. 

 

2º LUGAR: BOLSA DE 50% durante o período regular do curso da Faculdade FUTURA presencial 

escolhido pelo aluno. 

 

3º LUGAR: BOLSA DE 30% durante o período regular do curso da Faculdade FUTURA presencial 

escolhido pelo aluno. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado final do concurso será divulgado no dia 18 de dezembro, no site da FUTURA 

www.faculdadefutura.com.br e enviado por e-mail para as escolas.  

A entrega das premiações será feita com data previamente agendada pela FUTURA.  

Os textos vencedores serão divulgados em meios próprios, pela instituição e pelas escolas, 

com a permissão assinada pelos pais dos alunos que vencerem o concurso. 

 

9. 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 e enviados para 

o concurso. 

 


