
 

 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA VESTIBULAR EAD 

 

Esta campanha é promovida pelo Grupo Educacional UNIFACEAR e estende-se por todo território 

nacional. 

1. OBJETIVO 

1.1 Esta campanha tem por objetivo identificar e premiar os candidatos que demonstrarem melhor 

desempenho no desenvolvimento de uma redação de um tema do banco de dados da UNIFACEAR;  

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para participar, o candidato deverá estar corretamente inscrito no Vestibular de Verão da 

UNIFACEAR, através do link https://unifacearinscricao.crmeducacional.com/login/8000, dentro do 

período de 22/02/21 e 05/03/21;  

2.2 Ao concluir a sua inscrição, o candidato terá até 5 dias para finalizar a sua redação, mas deverá 

conclui-la até às 23:59 do dia 05/03/21; 

2.3  A redação deverá ser realizada de forma online e terá até 1:30 de duração; 

2.4 Deverá atender as seguintes padronizações:  

a) Mínimo de 500 caracteres 

b) Máximo de 1000 caracteres 

c) Ter coesão e coerência com o tema proposto 

2.5 As redações que não atenderem os requisitos acima serão desclassificadas 

3. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

3.1 Uma Comissão Julgadora estabelecida pela UNIFACEAR avaliará todas as redações enviadas, 

exceto as que não cumprirem as exigências obrigatórias mencionadas no item 2.4 deste regulamento; 

3.2 O resultado será anunciado no dia 09/03/21 através de nosso site e redes sociais; 

4. PREMIAÇÃO 

4.1 Os 3 melhores colocados ganham as seguintes bolsas escalonadas: 100% para o primeiro colocado, 

80% para o segundo colocado e 60% para o terceiro colocado; 

4.2 Entram nessa promoção todos os cursos de graduação da modalidade EAD;  

5. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

5.1 Aos alunos da UNIFACEAR já regularmente matriculados em qualquer modalidade de graduação da 

IES, mas que desejarem participar da Campanha, deverão realizar uma nova redação sobre o tema 
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proposto no item a seguir e enviar para o e-mail vestibular@unifacear.edu.br, atendendo os prazos do 

item 2.2 e padronizações do item 2.4. 

5.2 Tema para a redação: Analfabetismo funcional consiste na incapacidade que um indivíduo apresenta 

para interpretar textos considerados simples. Essa incapacidade ocasiona, portanto, uma reflexão 

para o contexto contemporâneo, fazendo pensar sobre o que vem dando errado ao longo da formação 

do indivíduo (embora o número de analfabetos tenha reduzido), além do reflexo que esse problema 

projeta na sociedade, como a desigualdade social, por exemplo. Redija uma dissertação 

argumentativa respondendo o questionamento da proposta. 

6. REGRAS GERAIS 

6.1 Dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas de 

forma soberana e irrecorrível pela Mantenedora UNIFACEAR. 
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