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1. Das disposições gerais

1.1 O presente edital tem como 

para o curso Redação na Prática

alunos(as) do Ensino Médio da rede pública de ensino de Curitiba e Região 

Metropolitana, e a alunos

Curitiba e Região Metropolitana.

1.2 O curso Redação na

licenciandos em Língua Portuguesa, sob orientação da professora de estágio 

da disciplina Prática de Docência em Língua Portuguesa II,

duplo de formação: tanto dos licenciandos

1.3 O curso terá vigência de 6

de 30 (trinta) horas e carga horária semanal de

síncronos ocorrerão via Mi

e os plantões individuais de atendimento, aos sábados de manhã.

1.3.1 As datas de início e fim das atividades são

e 29/09/2020.   

1.3.2 Os(as) estudantes deverão partic

de plataforma on-line (Microsoft

cronograma do curso, conforme consta no item 6 deste edital. 

1.4 Ao fazer a inscrição, o(a) aluno(a), se maior de 18 (dezoito) anos, ou o(a) 

representante legal do(a) menor de 18 (dezoito) 

integralmente este edital e seu anexo (formulário

deste edital), e concorda plenamente com os conteúdos neles apresentados. 

1.5 A inscrição e a participação são 
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SELEÇÃO DE ALUNOS(AS) PARA O CURSO 
REDAÇÃO NA PRÁTICA UFPR 

1. Das disposições gerais   

O presente edital tem como objetivo a seleção de 30 (trinta)

Redação na Prática UFPR, que é destinado a alunos

do Ensino Médio da rede pública de ensino de Curitiba e Região 

Metropolitana, e a alunos(as) com bolsa integral de escolas 

Curitiba e Região Metropolitana.  

na Prática UFPR é uma iniciativa de um grupo de 

licenciandos em Língua Portuguesa, sob orientação da professora de estágio 

da disciplina Prática de Docência em Língua Portuguesa II, com

duplo de formação: tanto dos licenciandos quanto do público-alvo.

terá vigência de 6 (seis) semanas, com carga horária total 

e carga horária semanal de 5 (cinco) horas.

Microsoft Teams, às terças-feiras, das 19h00 às 21h00; 

e os plantões individuais de atendimento, aos sábados de manhã.

nício e fim das atividades são, respectivamente,

estudantes deverão participar sincronamente, por meio 

Microsoft Teams), de todos os encontros

, conforme consta no item 6 deste edital.  

Ao fazer a inscrição, o(a) aluno(a), se maior de 18 (dezoito) anos, ou o(a) 

representante legal do(a) menor de 18 (dezoito) anos, declara que leu 

integralmente este edital e seu anexo (formulário on-line, conforme

), e concorda plenamente com os conteúdos neles apresentados. 

1.5 A inscrição e a participação são totalmente gratuitas.  

PRÁTICA DE ENSINO EM LÍNGUA PORTUGUESA II 

 

(trinta) alunos(as) 

alunos(as) e ex-

do Ensino Médio da rede pública de ensino de Curitiba e Região 

com bolsa integral de escolas particulares de 

de um grupo de 

licenciandos em Língua Portuguesa, sob orientação da professora de estágio 

com o objetivo 

alvo.   

com carga horária total 

horas. Os encontros 

feiras, das 19h00 às 21h00; 

e os plantões individuais de atendimento, aos sábados de manhã.   

, respectivamente, 25/08/2020 

sincronamente, por meio 

), de todos os encontros previstos no 

Ao fazer a inscrição, o(a) aluno(a), se maior de 18 (dezoito) anos, ou o(a) 

anos, declara que leu 

conforme item 4.2 

), e concorda plenamente com os conteúdos neles apresentados.  
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2. Do objetivo 

Parágrafo único. O objetiv

alunos(as) para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

partir de um trabalho dialógico, que visa ao desenvolvimento de competências 

e habilidades relacionadas à escrita, previstas em documentos curriculares 

(PCNEM, BNCC) e avaliadas

  

3. Das vagas  

3.1 Poderão aplicar

Prática UFPR alunos(as)

ensino de Curitiba e Região Metropolitana

escolas particulares de Curitiba e Região Metropolitana

seguintes condições:   

I – Estar regularmente matriculado

de ensino de Curitiba ou

Ensino Médio na rede pública

Metropolitana; ou ser alun

Curitiba ou Região Metropolitana;

II – Estar inscrito(a) no ENEM;

III - Ter disponibilidade

de 5 (cinco) horas semanais para desenvolvimento das atividades do

conforme programação apresentada no item 6

3.2 Os(as) alunos(as) selecionados

atividades previstas neste edital. São compromissos do

selecionado(a):   

a) assinar o Termo de Compromisso 

link de inscrição, vide item 4.2 deste edital)

de suas responsabilidades;

b) participar das aulas síncronas

professores(as);  
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O objetivo deste curso é orientar, assistir

para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

partir de um trabalho dialógico, que visa ao desenvolvimento de competências 

e habilidades relacionadas à escrita, previstas em documentos curriculares 

(PCNEM, BNCC) e avaliadas pelo exame.   

aplicar-se às vagas do curso Redação na 

(as) ou ex-alunos(as) do Ensino Médio da rede pública

ensino de Curitiba e Região Metropolitana e alunos(as) com bolsa integral de 

de Curitiba e Região Metropolitana, que cumpram as 

matriculado(a) no Ensino Médio da rede pública 

ou Região Metropolitana; ou ter cursado os três anos do 

Ensino Médio na rede pública de ensino de Curitiba

ou ser aluno(a) com bolsa integral de escola particular de 

Curitiba ou Região Metropolitana;   

no ENEM;   

Ter disponibilidade para o cumprimento de carga horária 

semanais para desenvolvimento das atividades do

rogramação apresentada no item 6 deste edital.    

selecionados(as) para este curso devem desempenhar 

atividades previstas neste edital. São compromissos do

Termo de Compromisso do Curso (disponível on-line no mesmo 

link de inscrição, vide item 4.2 deste edital) e estar atento(a) ao cumprimento 

de suas responsabilidades;  

das aulas síncronas e dos plantões oferecidos pelos 

assistir e preparar 

para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

partir de um trabalho dialógico, que visa ao desenvolvimento de competências 

e habilidades relacionadas à escrita, previstas em documentos curriculares 

Redação na 

do Ensino Médio da rede pública de 

com bolsa integral de 

que cumpram as 

no Ensino Médio da rede pública 

ou ter cursado os três anos do 

de Curitiba ou Região 

com bolsa integral de escola particular de 

cumprimento de carga horária 

semanais para desenvolvimento das atividades do curso, 

devem desempenhar 

atividades previstas neste edital. São compromissos do(a) aluno(a) 

line no mesmo 

ao cumprimento 

plantões oferecidos pelos 
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c) elaborar e entregar as

atividade;   

d) firmar termo de cessão de direitos de

(disponível on-line no mesmo link de inscrição, vide item 4.2 deste edital)

3.3 É condição para permanência

Prática UFPR cumprir todos os compromissos listados no item 3.2.

 

4. Das inscrições e do p

4.1 É condição necessária para as inscrições e participação do curso

na Prática UFPR ter acesso à internet e dispositivo

plataforma Microsoft Teams

4.2 Para se inscrever, o

inscrição (acessando o 

enquadrar nas condições

4.3 Para a seleção dos

critérios classificatórios e eliminatórios.

4.3.1 São critérios classificatórios:

I - Alunos(as) que estão

pública de ensino de Curitiba ou Região Metropolitana;

II - Alunos(as) que cursaram

ensino de Curitiba ou Região Metropolitana;

III - Alunos(as) com bolsa integral

rede particular de Curitiba ou Região Metropolitana;

IV - Alunos(as) com bolsa 

particular de Curitiba ou Região Metropolitana.

4.3.2 É critério eliminatório:

I - Declarações de informações falsas no formulário de inscrição.

4.4 Observados os critérios, a ocupação das vagas seguirá a 

inscrição.  
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as atividades atendendo os prazos previstos no

o de cessão de direitos de transcrição das aulas gravadas 

line no mesmo link de inscrição, vide item 4.2 deste edital)

permanência do(a) aluno(a) no curso 

cumprir todos os compromissos listados no item 3.2.

processo de seleção   

condição necessária para as inscrições e participação do curso

ter acesso à internet e dispositivo compatível

Teams  para participar de todos os encontros síncronos.

inscrever, o(a) candidato(a) deverá preencher formulário de 

acessando o link https://forms.gle/6vefrj3ecBFd5Czj8

enquadrar nas condições previstas neste edital.   

Para a seleção dos(as) candidatos(as), serão observados 

classificatórios e eliminatórios.   

São critérios classificatórios:  

que estão cursando o último ano do Ensino Médio

pública de ensino de Curitiba ou Região Metropolitana;  

cursaram todos os anos do Ensino Médio na rede pública de 

ensino de Curitiba ou Região Metropolitana;  

com bolsa integral que estão cursando o Ensino Médio na 

Curitiba ou Região Metropolitana;  

com bolsa integral que cursaram o Ensino Médio na rede 

particular de Curitiba ou Região Metropolitana.    

É critério eliminatório:  

Declarações de informações falsas no formulário de inscrição.  

4.4 Observados os critérios, a ocupação das vagas seguirá a 

previstos no plano de 

transcrição das aulas gravadas 

line no mesmo link de inscrição, vide item 4.2 deste edital).  

 Redação na 

cumprir todos os compromissos listados no item 3.2.     

condição necessária para as inscrições e participação do curso Redação 

compatível com a 

para participar de todos os encontros síncronos.   

eencher formulário de 

https://forms.gle/6vefrj3ecBFd5Czj8) e se 

, serão observados 

do Ensino Médio na rede 

todos os anos do Ensino Médio na rede pública de 

que estão cursando o Ensino Médio na 

que cursaram o Ensino Médio na rede 

   

4.4 Observados os critérios, a ocupação das vagas seguirá a ordem de 
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5. Da lista de espera 
 
Parágrafo único. A relação dos(as) aprovados(as) em posição superior ao 
número de 30 (trinta) vagas farão parte de lista de espera, tendo direito ao 
preenchimento das vagas que
 
 
6. Cronograma de atividades do
  

Programação   
Aula Objeto de estudo

Aula 01  Identificação das características do 
texto dissertativo
(ENEM) e aplicação de estratégias 
de leitura à produção textual.
  

Aula 02  
  

Análise temática das provas do 
ENEM e aplicação da Literatura à 
argumentação para defesa de um 
ponto de vista.   

Aula 03  
  

Análise da estrutura do texto 
dissertativo-
argumentativo e produção de projeto 
de texto.   

Aula 04  Estudo das características próprias 
do texto modelo ENEM, análise e 
produção de proposta de 
intervenção.   

Aula 05  
  

Definição da produção de sentido no 
texto: estratégias de coesão.

Aula 06  
  

Retomada de aspectos gerais da 
prova de redação do ENEM.

  
7. Do resultado  

7.1 O resultado será divulgado

(https://www.instagram.com/redacaonapraticaufpr

(https://www.facebook.com/Reda%C3%A7%C3%A3o

UFPR-125504152351402/
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A relação dos(as) aprovados(as) em posição superior ao 
número de 30 (trinta) vagas farão parte de lista de espera, tendo direito ao 
preenchimento das vagas que eventualmente surgirem.  

de atividades do curso  

Datas  
Objeto de estudo Aula síncrona 

(19h às 21h) 
Envio da 
produção 

textual

Identificação das características do 
texto dissertativo-argumentativo 

aplicação de estratégias 
de leitura à produção textual.   

25/08 28/08

Análise temática das provas do 
ENEM e aplicação da Literatura à 
argumentação para defesa de um 

01/09 04/09

estrutura do texto 

produção de projeto 

08/09 11/09

características próprias 
do texto modelo ENEM, análise e 
produção de proposta de 

15/09 18/09

Definição da produção de sentido no 
texto: estratégias de coesão.   

22/09 25/09

Retomada de aspectos gerais da 
prova de redação do ENEM.   

29/09 

ado será divulgado até o dia 22/08/2020, por meio do 

://www.instagram.com/redacaonapraticaufpr) e do 

facebook.com/Reda%C3%A7%C3%A3o-na-Pr%C3%A1tica

125504152351402/) do Redação na Prática UFPR. Também será 

A relação dos(as) aprovados(as) em posição superior ao 
número de 30 (trinta) vagas farão parte de lista de espera, tendo direito ao 

Envio da 
produção 

textual 

Plantão 
de atendimento 
individual 

 
28/08 29/08 

04/09 05/09 

11/09 12/09 

18/09 19/09 

25/09 26/09 

- - 

por meio do Instagram 

e do Facebook 

Pr%C3%A1tica-

Também será 
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enviado um e-mail aos(às)

informações sobre o uso da plataforma

7.2 O(a) aluno(a) ou seu(ua) representante legal deverá confirmar por e

ocupação da vaga, em prazo limite de até 24 (vinte e quatro) horas, sob ônus 

de perda da vaga e posterior 

encontre na lista de espera.

7.3 Caso haja desistência na ocupação da v

mail, até 23h59min do dia 23/08/2020, para fins de preenchimento de vaga por 

ocupantes da lista de espera.

  

8. Das disposições finais

8.1 Os(as) organizadores(as)

momento, solicitar aos

julgarem necessários.   

8.2 Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão 

resolvidas pelos(as) organizadores(as).

 

  

Prof

Coordenadora do
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(às) alunos(as) aprovados(as) na seleção,

informações sobre o uso da plataforma Microsoft Teams.   

ou seu(ua) representante legal deverá confirmar por e

ocupação da vaga, em prazo limite de até 24 (vinte e quatro) horas, sob ônus 

da vaga e posterior repasse dessa para outro(a) candidato(a) que se 

de espera. 

7.3 Caso haja desistência na ocupação da vaga, é necessário informar, 

até 23h59min do dia 23/08/2020, para fins de preenchimento de vaga por 

da lista de espera. 

. Das disposições finais   

organizadores(as) do curso se resguardam o direito de, a qualquer 

solicitar aos alunos informações ou documentos adicionais que 

Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão 

organizadores(as).    

Curitiba, 14 de agosto de 2020.

 

Profa. Dra. Taísa Barbosa Robuste 

Coordenadora do curso Redação na Prática UFPR

DTPEN/ UFPR 

na seleção, contendo 

ou seu(ua) representante legal deverá confirmar por e-mail a 

ocupação da vaga, em prazo limite de até 24 (vinte e quatro) horas, sob ônus 

repasse dessa para outro(a) candidato(a) que se 

aga, é necessário informar, via e-

até 23h59min do dia 23/08/2020, para fins de preenchimento de vaga por 

o direito de, a qualquer 

informações ou documentos adicionais que 

Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão 

de agosto de 2020.  

UFPR 


