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Concurso de Redação - Regulamento 

 

Na II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) da Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB) acontecerá o “Concurso de Redação da SNCT”, orientado com as seguintes 
diretrizes: 
 
1. O Concurso de Redação da SNCT tem como objetivo despertar o interesse do público em 
geral, em especial estudantes, pela prática de escrever, convidando-os à escrita a partir do 
mote, tema do evento, “Luz, Ciência e Vida”; 
2.  O período de inscrições e submissão das redações estarão disponíveis no site da UFSB: 
www.ufsb.edu.br; 
3. Só poderão participar do Concurso de Redação da SNCT aqueles devidamente inscritos 
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT2015, e que não sejam profissionais da 
área (professores, escritores, avaliadores); 
4. Cada participante só poderá concorrer com apenas 01 (uma) redação, a qual deverá ser 
inédita e de autoria do participante. A redação não poderá ter conteúdo depreciativo e/ou 
preconceituoso, com caráter desrespeitoso e/ou ofensivo; 
5. A redação deverá inserir-se no gênero dissertativo; 
6. A redação deve possuir aderência ao tema da SNCT 2015: “Luz, Ciência e Vida”. A 
redação deverá ser inserida e identificada em um arquivo do Microsoft Word, com a seguinte 
sequência de informações: Nome do Evento: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
2015; Nome do concurso: Concurso de Redação da SNCT; Nome completo do candidato; 
Instituição do candidato; Título da Redação; Texto da redação (máximo 1000 palavras). Os 
textos do arquivo deverão ter fonte 12, tipo Times New Roman, justificado. 
7. A submissão do arquivo deverá ser realizada via e-mail (ufsb.cja.snct2015@gmail.com), 
em formato *.pdf, com a seguinte identificação: 
SNCT2015_Concurso_Redação_PrimeiroNome do autor com letras iniciais do sobrenome. 
Por Exemplo, Jose Ferreira Santos seria: SNCT2015_Concurso_Redação_JoseFS.pdf; 
8. No e-mail enviado pelo autor deve-se indicar para qual dos três campi irá concorrer 
(campus Jorge Amado, campus Paulo Freire ou campus Sosígenes Costa). 
9. Após o período de submissão das redações, a banca composta por 3 membros 
(professores e/ou membros externos atuantes na área de Letras) atribuirá nota de 0 a 10 a 
cada uma das redações, sendo a nota final o valor resultante da média aritmética da nota 
dos três avaliadores; 
10. Os 3 candidatos melhor ranqueados (1º, 2º e 3º lugar) comporão o pódio de vencedores 
do Concurso de Redação da SNCT e terão certificados de vencedores, com menção 
honrosa; 
11. Quaisquer dúvidas ou questionamentos deverão ser direcionadas à comissão 
organizadora do evento, no e-mail: ufsb.cja.snct2015@gmail.com. 
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