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Concurso de Redação 2021 – 11ª edição  

“Escreva seu futuro nas Faculdades Integradas de Jaú” 

 

Justificativa 

 As Faculdades Integradas de Jaú têm vivenciado inúmeras experiências de aproximação com 

as escolas e alunos da Educação Básica, com resultados expressivos e gratificantes. O Concurso de 

Redação é um ótimo exemplo dessa aproximação, permitindo que as demandas do Ensino Médio e 

da Educação de Jovens e Adultos contribuam para o aprimoramento do trabalho desenvolvido no 

âmbito dos cursos de graduação das FIJ. A décima primeira edição deste Concurso pretende 

promover a valorização do trabalho que é realizado nas escolas, no sentido de garantir que os 

alunos desenvolvam a escrita, que se posicionem criticamente sobre temas que afetam a sociedade 

e que se expressem de forma clara e argumentativa. 

 O sucesso obtido nas dez edições anteriores e a oportunidade dada àqueles que puderam 

usufruir da premiação conquistada trazem a certeza do quanto é possível contribuir para a mudança 

de vida desses estudantes. Continuaremos trabalhando com temas relevantes, proporcionando a 

discussão sobre eles no espaço das Escolas e da Faculdade, fato que se traduzirá na aquisição de 

conhecimento e na conscientização dos alunos a respeito dessas questões.  

 

Objetivos 

➢ Dar continuidade a um processo educativo iniciado com sucesso em edições anteriores; 

➢ Promover a integração entre Ensino Superior e Educação Básica; 

➢ Promover canais para que os alunos do Ensino Médio apresentem produtos de escrita; 

➢ Valorizar a elaboração de textos escritos no cotidiano da escola de Ensino Médio; 

➢ Oportunizar o ingresso de alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos no 

Ensino Superior de qualidade; 

➢ Promover a discussão de temas relevantes para a sociedade. 

 

Público 

Alunos da 3ª série/ 3º ano do Ensino Médio Regular, alunos do último Termo da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio, ou, ainda, alunos do CEEJA, com previsão de 

conclusão de Ensino Médio até o final do ano letivo de 2021. As escolas deverão ser de 
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municípios pertencentes à Diretoria de Ensino de Jaú (escolas estaduais, municipais ou 

particulares). 

 

Responsáveis 

 Coordenadora e docentes do curso de Letras. 

 

Tema 

 Escolhido, anualmente, pela equipe responsável, considerando-se a relevância do mesmo.  

• Tema para o ano de 2021: A preservação da saúde mental no mundo digital globalizado. 
 

Etapas do Concurso 

▪ Divulgação, junto às escolas, do Regulamento e do tema (27/09 a 08/10); 

▪ Em cada escola haverá um professor de Língua Portuguesa responsável para cada classe de 

3ª série (3º ano) do Ensino Médio/ último Termo de EJA do Ensino Médio/ módulo CEEJA. 

Sempre que possível, o professor responsável será o titular das aulas em cada turma, salvo 

quando houver impedimento do mesmo e outro professor assumir a orientação. Um mesmo 

professor poderá ser responsável por mais de uma turma, caso lecione em mais de uma 

delas; 

▪ Elaboração de uma redação pelo aluno da 3ª série (3ºano) do Ensino Médio/ último Termo 

de EJA/ concluinte CEEJA, entre 20 e 30 linhas de texto. Esse total de linhas não inclui o título 

da redação (até 15/10); 

▪ Seleção, pela equipe de cada escola, das dez melhores redações produzidas na unidade 

escolar (até 21/10); 

▪ As dez redações escolhidas pela escola deverão ser digitadas e enviadas por e-mail 

(coord.letras@fundacaojau.edu.br), junto com a ficha de inscrição disponibilizada no site da 

Fundação Educacional Dr Raul Bauab (www.fundacaojau.edu.br). O aluno não poderá se 

identificar (nome) em nenhum espaço do documento com a redação (período: até 29/10). 

Seus dados devem estar na ficha de inscrição junto ao título de sua redação; 

▪ Análise das redações pela equipe do curso de Letras (período: 01/11 a 12/11); 

▪ Divulgação das 10 redações finalistas, no site da Fundação Educacional Dr Raul Bauab (dia 

15/11, www.fundacaojau.edu.br); 

http://www.fundacaojau.edu.br/
http://www.fundacaojau.edu.br/
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▪ No dia 13/11, será realizado um encontro virtual entre coordenadora e os docentes do curso 

de Letras para divulgação da classificação oficial do Concurso de Redação, com convite e link 

de acesso aos alunos finalistas e aos professores responsáveis; 

▪ Os dez finalistas receberão um certificado de participação e congratulações no Concurso de 

Redação, bem como os professores e a escola, além de bolsa de estudos conforme a relação 

descrita em Premiação. 

 

Premiação 

▪ Certificado para os 10 finalistas, para os 10 professores orientadores dos alunos e para as 10 

escolas; 

▪ Desconto de 50% em curso de Especialização, na área educacional, das Faculdades 

Integradas, para os professores orientadores dos alunos que conseguirem as três primeiras 

colocações; 

▪ Desconto de 50% em curso de Especialização, na área educacional, das Faculdades 

Integradas, para um componente da equipe gestora (diretor, vice-diretor ou professor 

coordenador) das escolas dos alunos que conseguirem as três primeiras colocações; 

▪ Uma bolsa de estudos para o aluno vencedor, para o curso todo de graduação (40% de 

desconto nas mensalidades, válido para qualquer curso; gratuidade, no caso do curso de 

Letras e Pedagogia); 

▪ Uma bolsa de estudos para o segundo colocado, válida para o curso todo de graduação (30% 

de desconto para qualquer curso; 60%, no caso do curso de Letras e Pedagogia); 

▪ Uma bolsa de estudos para o terceiro colocado, válida para o curso todo de graduação (25% 

de desconto para qualquer curso; 40%, no caso do curso de Letras e Pedagogia); 

▪ Bolsa de estudos para os classificados entre o 4º e 10º lugares (20% de desconto para 

qualquer curso escolhido). 

▪ *Os descontos concedidos serão válidos para pagamentos realizados até o 5º dia útil de 

cada mês. 

▪ **Os descontos não são cumulativos com demais descontos oferecidos pela IES, sempre 

prevalecerá o maior desconto. Bem como, o desconto não contempla contratos do FIES. 

 

Observações:  
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1) Os alunos bolsistas, bem como os professores premiados, não poderão reprovar em 

nenhuma disciplina durante os cursos, sob pena de perda da bolsa. Além das exigências 

formais para aprovação nas disciplinas (nota e frequência), não serão permitidas posturas de 

descompromisso dos premiados com as aulas dos respectivos cursos em que estejam 

matriculados. Caso isso ocorra, a Comissão de Bolsas da Fundação Educacional Dr Raul 

Bauab poderá cessar os benefícios das bolsas de estudos concedidas aos premiados; 

2) As bolsas de estudo serão concedidas aos vencedores, não sendo permitida a transferência 

da mesma para uso de outra pessoa; 

3) Não será autorizada a mudança de curso dos alunos bolsistas; 

4) Os vencedores cedem à Fundação Educacional Dr Raul Bauab os direitos de divulgação das 

redações, bem como os direitos de uso de imagem; 

5) Os alunos premiados com bolsas de estudo deverão participar e serem aprovados no 

processo seletivo (vestibular), no ano em que receberem a premiação, para que possam 

usufruir da mesma. A inscrição será de total responsabilidade dos alunos; 

6) O aluno que não for aprovado no vestibular ou não pretender ingressar nas Faculdades 

Integradas no ano 2021, perderá o direito à bolsa de estudos; 

7) Aos professores premiados com a bolsa de estudos em curso de Especialização, na área 

educacional, nas Faculdades Integradas de Jaú, será permitido que aguarde, caso necessário, 

a abertura de turma em um curso de Especialização relativo à área citada. No momento de 

abertura da turma deverá fazer sua inscrição e iniciar o curso, sob pena de perda da mesma; 

8) O aluno, para participar do concurso de redação deverá estar regularmente matriculado na 3ª   

série do Ensino Médio/último Termo de EJA do Ensino Médio, no ano de 2021, ou, ainda, 

estar regularmente matriculado no CEEJA, com previsão de conclusão de Ensino Médio até o 

final do ano letivo de 2021; 

9) Os casos omissos, não previstos nas observações anteriores, serão resolvidos pela equipe das 

Faculdades Integradas, responsável pelo concurso, não cabendo recurso sobre as decisões 

tomadas pela mesma. 

10) Os contatos a respeito do Concurso de Redação 2021 poderão ser feitos pelo telefone 14-

21043404, bem como pelo e-mail da secretaria das Faculdades Integradas de Jaú 

(secretariaintegradas@fundacaojau.edu.br). 

 

        Jaú, 20 de setembro de 2021. 

mailto:secretariaintegradas@fundacaojau.edu.br
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                                                                 Coordenação do Curso de Letras 

 

 

 

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA REDAÇÃO    

*INSTRUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO TEXTUAL 

• Os textos devem apresentar o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas digitadas em .doc 

(word) fonte Arial, tamanho 12. Em seu documento o aluno deve salvar apenas o nome da 

sua escola (centralizado), título da redação (centralizado) e o texto digitado (justificado, 

espaçamento entre linhas 1,5); 

•  Junto ao texto, o aluno ou o professor responsável deve encaminhar a ficha de inscrição 

preenchida com todos os dados (formulário próprio disponível no site das Faculdades 

integradas: www.fundacaojau.edu.br); 

• A redação e a ficha de inscrição devem ser enviadas até 29/10/2021 ao e-mail: 

coord.letras@fundacaojau.edu.br 

• A modalidade textual é a dissertação argumentativa; 

• Tema para o ano de 2021: A preservação da saúde mental no mundo digital globalizado. 

• De acordo com os critérios estabelecidos na grade de correção, o aluno receberá uma nota 

de 0 a 100, o que determinará a ordem de classificação deste Concurso de Redação. 

*GRADE DE CORREÇÃO COMPLEXA (OBS: OS CRITÉRIOS SE ADEQUAM ÀS MAIS DIVERSAS 

TIPOLOGIAS TEXTUAIS) 

1. Consistência temática 

a) Fuga total; 

b) Discussão superficial; 

c) Boa leitura temática; 

d) Problemas relacionados à coerência interna (contradições textuais); 

e) Problemas relacionados à coerência externa (colocações inadequadas à realidade 

externa); 

2. Adequação do tema à modalidade textual escolhida/ coerência 

a) Clareza textual; 

b) Problemas de estrutura textual; 

c) Relação lógica entre as ideias; 

d) Enriquecimento à discussão do tema (diferencial; originalidade; criatividade);  

3. Norma padrão/ coesão 

a) Problemas de acentuação; 

b) Problemas ortográficos; 

c) Uso de coloquialismo; 

d) Repetição vocabular; 

e) Adequação vocabular; 

f) Problema quanto ao uso de conectivos; 

http://www.fundaçãojau.edu.br/
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g) Concordância verbal e nominal; 

h) Outros. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Concurso de Redação 2021 – 11ª edição  
“Escreva seu futuro nas Faculdades Integradas de Jaú” 

 
Título da Redação 
 

 

Nome do Aluno 
 

 

Telefone para contato 
 

 

Data de Nascimento 
 

 

Curso de interesse nas FIJ 
 

 

Nome do Professor Responsável 
 

 

Telefone para contato 
 

 

E-mail do Professor 
 

 

Nome da Escola 
 

 

Endereço da Escola 
(rua, nº, cidade) 
 

 

Telefone para contato 
 

 

E-mail da Escola 
 

 

Data do envio da redação 
 

 

 

 
 

 


