
 

CONCURSO DE REDAÇÃO FAVENI 

FACULDADE VENDA NOVA O IMIGRANTE 

 
1. Título do Projeto de Curso: 

CONCURSO DE REDAÇÃO. 

 
 

2. Apresentação: 

 
O presente projeto pretende realizar um concurso de redação, entre alunos 

concluintes do Ensino Médio. O gênero a ser explorado no concurso é a 

Dissertação-argumentativa, conforme os critérios adotados pelo ENEM. Nesse 

sentido, os estudantes interessados produzirão uma dissertação, nos moldes da 

redação avaliada pelo ENEM, concorrendo entre si, de acordo com a nota obtida. 

Os textos serão, portanto, corrigidos segundo os critérios de correção adotados 

pelo ENEM. 

 
3. Justificativa: 

 
A produção de texto é um elemento crucial à formação acadêmica de um 

estudante, por isso ela é efetivamente trabalhada e estimulada pelos mais 

diversos segmentos de ensino. Para o aluno concluinte do Ensino Médio, a 

competência de produção textual é ainda mais evidente, uma vez que, ao 

ingressar no ensino superior, ele fará uso constante dessa habilidade. E não 

apenas em sua formação acadêmica, mas também em seu futuro contexto de 

trabalho. 

 
Diante disso, promover a escrita entre os estudantes de 3º ano do Ensino Médio 

é um reconhecimento e incentivo dessa importância da escrita no meio 

acadêmico. Promoção essa que esse concurso propiciará. Além disso, sendo os 

alunos concluintes do ensino médio potenciais estudantes do ensino superior, 

esse evento possibilitará ainda uma promoção da FAVENI junto a esse público, 

sobretudo porque, por essa atividade, a FAVENI demonstrará sua preocupação 

com a formação educacional da sociedade em que está inserida. 



 

 
 
 

4. Público-alvo: 

 
Alunos do 3º EM, das instituições públicas e privadas da Cidade de Venda Nova 

do Imigrante e de cidades vizinhas. 

 
 

 
5. Objetivos: 

 
5.1. Objetivo Geral: 

 
Promover o exercício da prática de produção de texto a partir de um concurso 

de redação, destacando a FAVENI para alunos concluintes do ensino médio. 

 
5.2. Objetivos Específicos: 

 
Realizar um concurso de redação do ENEM; 

 
Mobilizar estudantes para o exercício da prática de produção textual; 

Destacar a FAVENI entre alunos concluintes do ensino médio. 

6. Planejamento do Curso: 

 
6.1. Execução: 

 
O concurso será realizado virtualmente, a partir do site da Faculdade e na escola 

dos alunos, pela qual as redações serão aplicadas pela FAVENI e entregues 

pelos alunos. Serão abertas 1000 vagas, as quais serão preenchidas mediante 

inscrição prévia, conforme cronograma a ser estabelecido. A partir dessas 

inscrições, conforme o cronograma estabelecido, os candidatos produzirão e 

enviarão seus textos, os quais serão corrigidos e pontuados, estabelecendo-se, 

assim, o ranking dos textos. 

 
A FAVENI, fará a proposta as escolas de ensino médio para inscrever seus 

alunos no CONCURSO DE REDAÇÃO, visto que os mesmos estão em aulas 



 

remotas. Contaremos com a parceria com as escolas para que essa 

comunicação aconteça. 

 

• Divulgação para os alunos do concurso 

• Apoio nas inscrições (envio de lista dos alunos para a FAVENI) 

• Com 10 (dez) alunos efetivamente matriculados em um dos nossos 

cursos, a escola ganhará 01 bolsa de pós graduação para sorteio entre seus 

professores e gestores. 

 

 
6.2. Período de Realização: 

 

O concurso obedecerá ao seguinte cronograma: 

Inscrições: Início: 18/10/2021 

Término: 25/11/2021 

Saber daqueles alunos que não tem acesso à Internet.  

Correção: 01/12/21 a 08/12/21  

Divulgação dos ganhadores do CONCURSO: 10 de Dezembro de 2021, 

colocar no site, instagram e facebook (enviar a escola). 

 
 

 
6.3. Horário das aulas: 

 
Este projeto não inclui aulas precisamente. O concurso será divulgado entre os 

alunos, podendo ser ofertadas algumas Lives sobre a redação do ENEM, com o 

intuito de colaborar na produção dos alunos. 

 
7. Metodologia de Ensino: 

 
As principais metodologias desse concurso serão a aula expositiva – em lives 

com dicas de redação do ENEM – e a prática – pela produção de textos dos 

candidatos 



 

 
 
 

8. Avaliações: 

 
8.1. Do Curso/Reação: 

 
Será disponibilizado, ao final do processo, um formulário aos alunos, para que 

avaliarem o concurso. 

 

 
8.2. Da Aprendizagem: 

A aprendizagem dos alunos será avaliada qualitativamente, a partir do 

envolvimento e das produções finais apresentadas por eles. 

 
 

9. Relatórios 

Ao final do concurso, faremos um relatório com a lista de cada escola e 

enviaremos para elas com o agradecimento final de parceria. Oferecendo o curso 

de REDAÇÃO PARA O ENEM com valor acessível para que todos os alunos 

possam fazer. 

 
10. Outras informações pertinentes: 

O concurso será regido pela seguinte normatização: 

 
 

CONCURSO DE REDAÇÃO DA FAVENI 

Regulamento 

 
 

1. OBJETO 

Concurso de Redação do ENEM, a ser desenvolvido e aplicado pela FAVENI, 

direcionado a alunos do 3º EM de escolas públicas ou privadas. 

 
2. DATA DE INSCRIÇÃO 

A partir do dia 03/05/2021 

 
 

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 as 

especificações 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, a Faveni, irá enviar a 

escola para que este aluno não seja excluído do processo). 

 
5.2 São instruções para elaboração das redações (além daquelas dispostas 

neste regulamento e eventualmente na folha padrão de redação, constante na 

proposta de redação em si): 

 
a) Redija um texto de caráter dissertativo-argumentativo, isto é, 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 letra de tamanho regular (as linhas 

que extrapolarem o máximo determinado serão desconsideradas para a 

correção) 

d) Entregue sua redação digitada, 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, 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 FAVENI, decidirá pelo desempate. Essa comissão será 

responsável, ainda, por acompanhar todo o processo de correção das redações. 

 
COMISSÃO JULGADORA: 

1. Professor: Jefferson Diório do Rosário 

2. Professora: Elis Regina Falqueto 



 

3. Professora: Drieli Aparecida Rossi 

 
 

7. PREMIAÇÃO 

 
 

1º LUGAR: BOLSA INTEGRAL no curso escolhido. 

2º LUGAR: BOLSA DE 70% no curso escolhido. 

3º LUGAR: BOLSA DE 60% no curso escolhido. 

 
 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado final do concurso será divulgado no dia 10 de Dezembro de 2021, 

no site da FAVENI www.faveni.edu.br e enviado por e-mail para as escolas. 

A entrega das premiações será feita com data previamente agendada pela 

FAVENI. 

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. 

 
Anexo II 

• Relação detalhada da equipe de Coordenação e Instrutores: 

• Coordenação do Projeto: Maria Aparecida da Silva 

• Instrutor(es) Titular(es): Jefferson Diório do Rozário 

 
 
 

 

http://www.faveni.edu.br/

