ADITAMENTO AO REGULAMENTO REFERENTE AO 45º CONCURSO DE REDAÇÃO

O aditamento tem a finalidade de corrigir informações fornecidas pelo Regulamento do 45º Concurso de
Redação promovido pelo Instituto International Paper, organização da sociedade civil de interesse público,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.545.478/0001-50, com sede na capital do Estado de São Paulo,
localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 16º andar, Sala Instituto International Paper.

1. No tocante ao texto contido no item 1 do Regulamento, deverá observar a seguinte correção:
Onde se lê:
1.1 O Concurso de Redação do Instituto AIPI tem como objetivo incentivar nos participantes a leitura, a
produção de textos e o protagonismo dos jovens que vivem em cidades em todo território nacional.
Leia-se:
1.1 O Concurso de Redação do Instituto AIPI tem como objetivo incentivar os participantes a leitura, a
produção de textos e o protagonismo dos jovens que vivem em cidades em todo território nacional,
disponibilizando até 30.000 (trinta mil) vagas para inscrição no Concurso. Caso atinja o número de vagas
disponíveis, as inscrições serão encerradas, independente da data final das inscrições, ou seja, podendo
ocorrer antes do dia 28/11/2020 e a informação será divulgada no www.concursoaipi.redacaonline.com.br

2. No tocante ao texto contido no item 3, acerca das Etapas do Concurso, deverá observar a seguinte
correção:
Onde se lê:
3.2.1 Após o período de divulgação, o aluno interessado em participar deverá se inscrever no Concurso de
Redação através do endereço eletrônico concursoaipi.redacaonline.com.br, no qual deverá inserir o seu nome
completo, RA (registro acadêmico), e-mail, nome , endereço e telefone da escola, série, turma e professor de
língua portuguesa. As inscrições iniciarão no dia 15 de setembro e encerrarão em 29 de outubro de 2020.
Havendo prorrogação do período de inscrição, todas as escolas participantes serão comunicadas através de email pela empresa Redação Online.
Leia- se:
3.2.1 Após o período de divulgação, o aluno interessado em participar deverá se inscrever no Concurso de
Redação através do endereço eletrônico concursoaipi.redacaonline.com.br, no qual deverá inserir o seu nome
completo, RA (registro acadêmico), e-mail, nome , endereço e telefone da escola, série, turma e professor de
língua portuguesa. As inscrições iniciarão no dia 15 de setembro e encerrarão em 28 de novembro de 2020.
Havendo prorrogação do período de inscrição, todas as escolas participantes serão comunicadas através de email pela empresa Redação Online.
Onde se lê:

3.3.2 O curso de vídeoaulas poderá ser acessado no endereço www.concursoaipi.redacaonline.com.br do dia
15/09/2020 a 29/10/2020.
Leia-se:
3.3.2 O curso de vídeoaulas poderá ser acessado no endereço www.concursoaipi.redacaonline.com.br do dia
15/09/2020 a 28/11/2020.
Onde se lê:
3.5.6 As correções ficarão à disposição dos alunos a partir do dia 02 de dezembro de 2020, no portal do
concurso, os quais poderão apresentar pedido de revisão ou questionamento acerca da correção à banca
organizadora em até 24 horas após a divulgação das correções das redações do concurso. Em caso de
questionamento, a revisão será feita por uma banca avaliadora diferente da que realizou a primeira correção.
Leia-se:
3.5.6 As correções ficarão à disposição dos alunos a partir do dia 14 de dezembro de 2020, no portal do
concurso, os quais poderão apresentar pedido de revisão ou questionamento acerca da correção à banca
organizadora em até 24 horas após a divulgação das correções das redações do concurso. Em caso de
questionamento, a revisão será feita por uma banca avaliadora diferente da que realizou a primeira correção.
Onde se lê:
3.6 Os 3 alunos melhores colocados participarão de uma banca online no dia 08 de dezembro de 2020, através
do aplicativo google meet, composta por 2 professores e 2 representantes do Instituto AIPI. Cada participante
terá até 20 minutos para compartilhar com a banca os principais pontos que considerou para elaboração da
redação enviada. Nenhuma nota será atribuída para essa etapa do concurso. A ausência na banca online será
motivo para desclassificação imediata do participante. Nesse caso, será agendado para o dia 14 de dezembro
de 2020 a realização da segunda banca online, dando oportunidade para o próximo colocado, sendo essa a
última banca realizada. Os 3 primeiros colocados serão comunicados da realização da banca online pelo e-mail
e telefone que inseriram na inscrição, caso haja alguma alteração a empresa Redação Online deverá ser
contatada pelo participante através do e-mail concursoderedacao@redacaonline.com.br para atualização do
cadastro.

Leia-se:
3.6 Os 3 alunos melhores colocados participarão de uma banca online no dia 18 de dezembro de 2020, através
do aplicativo google meet, composta por 2 professores e 2 representantes do Instituto AIPI. Cada participante
terá até 20 minutos para compartilhar com a banca os principais pontos que considerou para elaboração da

redação enviada. Nenhuma nota será atribuída para essa etapa do concurso. A ausência na banca online será
motivo para desclassificação imediata do participante. Nesse caso, será agendado para o dia 21 de dezembro
de 2020 a realização da segunda banca online, dando oportunidade para o próximo colocado, sendo essa a
última banca realizada. Os 3 primeiros colocados serão comunicados da realização da banca online pelo e-mail
e telefone que inseriram na inscrição, caso haja alguma alteração a empresa Redação Online deverá ser
contatada pelo participante através do e-mail concursoderedacao@redacaonline.com.br para atualização do
cadastro.
Onde se lê:
3.7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E VENCEDORES DO CONCURSO
3.7.1 No dia 15 de dezembro de 2020, no site www.concursoaipi.redacaonline.com.br, serão divulgados o
primeiro, segundo e terceiro colocados e suas respectivas escolas e professores, bem como a lista dos 100
melhores ranqueados no concurso de redação.
Leia-se:
3.7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E VENCEDORES DO CONCURSO
3.7.1 No dia 22 de dezembro de 2020, no site www.concursoaipi.redacaonline.com.br, serão divulgados o
primeiro, segundo e terceiro colocados e suas respectivas escolas e professores, bem como a lista dos 100
melhores ranqueados no concurso de redação.3. No tocante ao texto contido no item 5, acerca do
Cronograma do Concurso, deverá observar a seguinte correção:
Onde se lê:
Fase de inscrições dos alunos

15/09/2020 a 29/10/2020

Fase de treinamento dos alunos através do curso 15/09/2020 a 29/10/2020
online
Fase de escrever a redação na plataforma do 15/09/2020 a 29/10/2020
Redação Online e enviar
Divulgação dos resultados

02/12/2020

Período reservado para questionamentos e/ou
revisões de correção

02/12/2020 a 03/12/2020

Primeira Banca Online

08/12/2020

Segunda Banca Online , se necessário, em caso de
ausência ou desistência dos 3 primeiros melhores
colocados.

14/12/2020

Divulgação do Resultado Final

15/12/2020

Entrega dos Prêmios

Até 29/01/2021

Leia-se:
Fase de inscrições dos alunos

15/09/2020 a 28/11/2020

Fase de treinamento dos alunos através do curso 15/09/2020 a 28/11/2020
online
Fase de escrever a redação na plataforma do 15/09/2020 a 28/11/2020
Redação Online e enviar
Divulgação dos resultados

14/12/2020

Período reservado para questionamentos e/ou
revisões de correção

14/12/2020 a 15/12/2020

Primeira Banca Online

18/12/2020

Segunda Banca Online , se necessário, em caso de
ausência ou desistência dos 3 primeiros melhores
colocados.

21/12/2020

Divulgação do Resultado Final

22/12/2020

Entrega dos Prêmios

Até 15/02/2021

4. Rerratifica as demais disposições contidas no Regulamento do 45º Concurso de Redação, as quais não
foram modificadas através do presente instrumento.
23 de Novembro de 2020.

