
 
 

Concurso de Redação – Dia do professor 

Regulamento 

O Concurso de Redação para o dia do professor, trata-se de uma iniciativa a ser desenvolvida pelo Curso 

de Pedagogia Presencial da UNIFACEAR e tem como objetivo incentivar o fomento da leitura e escrita, 

favorecendo o reconhecimento de talentos da comunidade acadêmica local dos cursos presenciais, 

semipresenciais e a distância do grupo UNIFACEAR. 

DOS PARTICIPANTES  

Artigo 1º: Poderão participar deste concurso alunos regularmente matriculados em uma das unidades da 

UNIFACEAR e egressos de quaisquer cursos de nossa instituição. 

DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 01/10/2019 a 11/10/2019. 

Artigo 3º: A inscrição deverá ser feita via formulário: https://forms.gle/VV6hicAGLBCMQZ9y5 

Art. 4º: Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente UNIFACEAR a utilizar e publicar o 

conteúdo, respeitando-se a propriedade intelectual do autor do texto produzido.  

DAS PRODUÇÕES TEXTUAIS  

Artigo 5º: Cada participante poderá inscrever-se apenas uma vez e seu texto deverá ser inédito e original, 

em língua portuguesa. Os casos de plágio serão automaticamente desclassificados.  

Artigo 6º: O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, corpo 12, espaço simples, em no 

máximo 2.500 palavras. Além disso, o arquivo deverá ser enviado no período de inscrições via formulário 

no formato Word. 

Artigo 7º: A redação deverá inserir-se no Gênero Dissertativo. 

Artigo 8º: O texto não poderá: a) Gerar danos materiais ou morais a terceiros; b) Conter informações que 

caracterizem ou possam caracterizar delito (ou contravenção penal), ou ainda que possam ser interpretados 

como algum tipo de incitação a prática criminosa; c) Revestir-se de conteúdo que implique em algum tipo 

de discriminação ou preconceito; d) Promover propaganda eleitoral;  

DA PREMIAÇÃO  

Artigo 9º: Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro textos escolhidos pela comissão docente 

avaliadora. 

Artigo 10º: A divulgação do resultado premiação acontecerá no dia 25 de outubro de 2019 e a premiação 

ocorrerá no dia 28/10/2019.  

SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA  

Artigo 11º: Serão convidados 3 professores de língua portuguesa para a seleção dos melhores textos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 12º: É vedada a participação de funcionários e professores desta instituição.  

Artigo 13º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo inscrito, de todas as 

disposições deste regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras nele 

contidas.  

Artigo 14º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

Araucária, 01 de outubro de 2019. 
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