
REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO: 
“MINHA HISTÓRIA COM O IF BAIANO - CAMPUS LAPA”

1 DO CONCURSO

1.1 O Concurso de Redação “Minha história com o IF Baiano -  Campus Lapa” tem como objetivo
promover a  participação  dos  estudantes  nas  atividades  comemorativas  dos  10  (dez)  anos  de
funcionamento do Instituto Federal Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa, além de incentivar a
produção textual destacando a trajetória de vida do discente/egresso junto à Instituição.
1.2 Tema: “Minha história com o IF Baiano -  Campus Lapa”
1.3 Podem participar do concurso estudantes que estejam regularmente matriculados e egressos
do IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa.

2 DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DAS REDAÇÕES

2.1 O participante deverá preencher o formulário de inscrição e digitar o texto de sua redação no
formulário on-line, disponível em: <https://forms.gle/gYemf3ZpwmE15pzTA> vinculado no site do
IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa: <https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/>. 
2.2 Após finalização do texto, o participante deverá clicar em “ENVIAR” para realizar a entrega on-
line de sua redação.
2.3 Sugere-se escrever a redação em folha a parte e transcrever para o formulário on-line no ato
da inscrição/entrega da redação.
2.4 O formulário de inscrição/entrega da redação ficará disponível no dia 23 de novembro de 2020
até às 17h30 do dia 30 de novembro de 2020.
2.5 O Campus Bom Jesus da Lapa não se responsabilizará por falhas técnicas decorrentes da falta
de internet ou erro operacional do participante no envio da redação através do formulário on-line.
2.6  As  dúvidas  relacionadas  a  este  Concurso  de  Redação  devem ser  enviadas  para  o  e-mail:
<eventos@lapa.ifbaiano.edu.br>.

3 DA PREMIAÇÃO

3.1 Os três  primeiros  colocados  receberão certificado da classificação e um  kit  comemorativo
personalizado, conforme descrição abaixo.

1º lugar: 01 HD externo de 1TB, 01 mochila, 01 fone de ouvido, 01 pendrive, 01 pasta em couro,
01 garrafa  squeeze,  01  camiseta,   01  caneca,  01 boné,  01 caderneta  de anotações,  materiais
escolares (canetas, marcador de texto, lápis, borracha, régua, post-it, dentre outros).

2º lugar: 01 mochila, 01 fone de ouvido, 01 pasta em couro,01 garrafa squeeze, 01 camiseta, 01
caneca, 01 boné, 01 caderneta de anotações, materiais escolares (canetas, marcador de texto,
lápis, borracha, régua, post-it, dentre outros).
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3º lugar: 01 mochila, 01 pendrive, 01 pasta em couro, 01 garrafa squeeze, 01 camiseta, 01 caneca,
01  boné,  01  caderneta  de  anotações,  materiais  escolares  (canetas,  marcador  de  texto,  lápis,
borracha, régua, post-it, dentre outros).

3.2 A premiação será entregue na data prevista de 11 de dezembro de 2020.

4 DA AVALIAÇÃO

4.1 As redações serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
a) coerência ao tema proposto (2,5 pontos);
b) criatividade (2,5 pontos);
c) capacidade de organização do pensamento (2,5 pontos);
d) originalidade e aspectos gramaticais (2,5 pontos).

4.1.1 A nota final da redação será o somatório das pontuações dos critérios listados nas alíneas do
subitem 4.1, que totalizam o máximo de 10,0 (dez) pontos.
4.1.2 A classificação se dará em ordem decrescente e como critério de desempate será adotada a
maior nota obtida: no critério da alínea “a”; persistindo empate, maior nota no critério da alínea
“b”  e  assim  sucessivamente.  Na  hipótese  de  persistência  do  empate,  caberá  à  comissão
responsável definir o primeiro, segundo e terceiro lugares.
4.2 Os participantes deverão dar um título às suas redações. Não devem usar o tema do concurso
como título.
4.3 As redações deverão ser digitadas, possuindo no mínimo 10 (dez) e no máximo 30 (trinta)
linhas, caso contrário serão desclassificadas.
4.4 A tipologia e gênero textual das redações é de livre escolha dos participantes.
4.5 Não caberá recurso ou qualquer forma de revisão quanto ao resultado final.

5 CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Lançamento do concurso 23.11.2020

Período de inscrições / envio das redações 23.11.2020 a 30.11.2020 (até às 17h30)

Resultado  07.12.2020

Premiação 11.12.2020

5.1 Considerando as atividades e conveniência do campus, poderá haver alterações no crono-
grama.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 As redações selecionadas e/ou inscritas no concurso serão divulgadas no site e redes sociais do
IF Baiano.



6.2 Os casos omissos serão analisados pela comissão organizadora das atividades comemorativas
dos 10 (dez) ano do IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa, designada pela Portaria 92/2020 - BJL-
GAB, que terá total autonomia e poder de decisão.

Bom Jesus da Lapa, 23 de novembro de 2020
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