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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROG 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO “PRÊMIO WARWICK ESTEVAM KERR” 

  
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, por meio da Pró-Reitoria de 

Graduação - PROG, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado o 

concurso de Redação “Prêmio Warwick Estevam Kerr” destinado aos alunos do terceiro 

ano do ensino médio das escolas públicas e privadas de São Luís e da região metropolitana 

(São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) que se inscreverem na V Mostra de 

Profissões da UEMA/PROG. 

 
1. DO OBJETIVO 

1.1 Selecionar as redações dos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas 

e privadas de São Luís e da região metropolitana (São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 

Raposa) que se inscreverem na V Mostra de Profissões da UEMA/PROG, considerando os 

critérios estabelecidos neste Regulamento, como forma de despertar nos estudantes o 

interesse pelos temas relacionados ao Controle social, Ética e Cidadania por intermédio do 

incentivo à reflexão e ao debate, valorizando a produção de texto reflexivo sobre o tema “A 

importância da universidade estadual para o território maranhense”. 

 
2. DOS PARTICIPANTES 

2.1 Poderão participar deste Concurso os alunos regularmente matriculados no terceiro ano 

do ensino médio das escolas públicas e privadas de São Luís e da região metropolitana (São 

José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) que se inscreverem na V Mostra de 

Profissões da UEMA/PROG. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 O concurso será realizado em duas etapas:  
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Primeira etapa - realizada pela escola, consta da Seleção, em que cabe à escola participante 

promover a realização dos trabalhos de redação com seus alunos, julgar e selecionar até três 

redações. Após a seleção da redação, a escola deverá realizar a inscrição e o envio das 

redações selecionados por meio do e-mail gabinete.prog@gmail.com  no período de 29 de 

abril de 2019 a 15 de maio de 2019. 

Segunda etapa - realizada pela PROG, por meio de Comissão Julgadora, em que procederá 

ao julgamento das redações inscritas no concurso pelas escolas participantes. 

 
4. DA REDAÇÃO 

4.1 Constitui o tema da redação deste Concurso: “A importância da universidade estadual 

para o território maranhense”. 

4.2 O candidato deverá elaborar texto dissertativo-argumentativo sobre o tema indicado. 

4.3 A redação deverá ser redigida, obrigatoriamente, em prosa e escrita de acordo com o 

modelo disponível no anexo deste Regulamento. 

4.4 A redação deverá ter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 25 linhas redigidas a contar do 

título, prezando pela apresentação e ausência de rasura. 

4.5 Serão desclassificadas as produções textuais que: 

a) não obedecerem aos critérios deste Regulamento, bem como as que fugirem ao tema 

proposto do concurso; 

b) apresentarem um número inferior de linhas especificadas no subitem 4.4; 

c) forem escritas em local indevido, não respeitando às margens; 

d) forem entregues fora do prazo estabelecido ou em local diferente do estabelecido no 

subitem 3.1 deste Regulamento. 

 

5. DO JULGAMENTO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 Para efeito de orientação da Comissão de Correção/PROG - UEMA, serão utilizados os 

seguintes critérios de avaliação: 

a) atendimento ao tema proposto (2,0 pontos);  

b) coesão das partes do texto (2,0 pontos);  

c) coerência dos argumentos (2,0 pontos);  

d) atendimento ao tipo de texto proposto (2,0 pontos);  
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e) domínio do padrão culto escrito da língua (2,0 pontos). 

 

 

6. DOS DIREITOS AUTORAIS 

6.1 As escolas participantes, professores, autores e responsáveis legais autorizam a Pró-

Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Maranhão, em caráter gratuito e 

irrevogável, a utilizar, isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, direta ou 

indiretamente, e sem qualquer restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de 

emissões, transmissões, retransmissões, edições e veiculação, os direitos patrimoniais 

relativos aos textos redacionais produzidos no âmbito deste Concurso. 

 

7. DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1 O aluno responsável pela redação classificado em 1º lugar receberá placa de 

reconhecimento ao mérito, certificado e as três obras literárias indicadas para o PAES 2020. 

7.2 O aluno responsável pela redação classificado em 2º lugar será premiado com placa de 

reconhecimento ao mérito, certificado e duas obras literárias indicadas para o PAES 2020. 

7.3 O aluno responsável pela redação classificada em 3º lugar ganhará placa de 

reconhecimento ao mérito, certificado e uma obra literária indicada para o PAES 2020. 

7.4 Os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

7.5 As escolas, a que pertencerem os alunos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, receberão 

uma placa especial, a ser entregue por uma comissão especial formada por representantes 

da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Maranhão. 

7.6 O resultado final do concurso será divulgado no site da PROG/UEMA até o dia 28 de 

maio de 2019. 

7.7 A premiação será realizada dia 30 de maio de 2019, na área de vivência do Centro de 

Educação, Ciências Exatas e Naturais - CECEN/UEMA, na solenidade de abertura da V 

Mostra de Profissões da UEMA/PROG, no seguinte endereço: Cidade Universitária Paulo VI, 

Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1 As datas constantes neste Regulamento podem ser modificadas a critério da 

PROG/UEMA.  

8.2 Não serão, em qualquer hipótese, devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais 

entregues durante o processo de avaliação. 

8.3 Caberá recurso das decisões da Comissão de Correção/UEMA, no prazo de  1 (um) dia 

útil, contado a partir da divulgação do resultado preliminar. 

8.4 O recurso deverá ser encaminhado por meio de ofício à Pró-Reitora de Graduação e 

entregue diretamente na Pró-Reitoria de Graduação, no seguinte endereço: Cidade 

Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000, Jardim São Cristóvão, 

São Luís - MA. 

8.5 Serão analisados os recursos entregues até às 18h do dia do prazo. 

8.6 Mais informações poderão ser obtidas prioritariamente pelo telefone (98) 2016-8125. 

 
 
 

São Luís - MA, 24 de abril de 2019. 
 
 
 

 
 

Profa. Dra. Zafira da Silva de Almeida 

Pró-Reitora de Graduação 
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ANEXO I 
 

 
TEMA: “A importância da universidade estadual para o território maranhense” 

 
______________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Escola _______________________________________________________________________ 
Aluno(a) __________________________________________________ CPF: ______________ 
Matrícula da Escola: ______________________ 
Telefone: (   ) ____________________              
E-mail: _____________________________________ 
Código PROG: ____________________ (uso exclusivo da PROG) 
(Campo de preenchimento obrigatório. Use letra legível. Não rasure). 

CONCURSO DE REDAÇÃO  
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Código PROG:_____________________ (uso exclusivo da PROG). 


