45º CONCURSO DE REDAÇÃO
REGULAMENTO

O presente Regulamento tem a finalidade de regular o 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. OBJETIVO
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.
1.2 O tema da redação, relacionado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (ODS),
será o seguinte:

“Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade a sua volta?”

1.3 Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural e gratuito, não estando sujeito - de forma
alguma - a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 5.768/71,
bem como do artigo 30 do Decreto nº. 70.951/72.
1.4 A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a
aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está condicionada ao pagamento de
qualquer quantia e/ ou valor pelos participantes, seja qual for sua natureza e ainda que a título de
ressarcimento de tributos.
1.5 A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas
neste Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de seu cadastro, adere a todas as

disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e
totalmente, todos os itens deste Regulamento.
2. QUEM PODE PARTICIPAR?
2.1 Podem participar deste Concurso alunos que efetuem voluntariamente o seu cadastro, nos
termos do presente Regulamento, da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio regular de todo território
nacional e das escolas públicas estaduais e municipais.
2.2 Cada participante inscrito poderá participar apenas com uma redação e precisará comprovar, no
ato de sua inscrição, que está cursando um dos anos do ensino médio em uma escola pública
estadual ou municipal, dessa forma na inscrição será necessário informar o nome da escola onde
está regularmente matriculado e o nome do professor de língua portuguesa da sua sala. A não
observância deste item será motivo para desclassificação imediata do participante.

3. ETAPAS DO CONCURSO
3.1 FASE I – DIVULGAÇÃO
3.1.1 O Instituto AIPI e a empresa Redação Online serão responsáveis por comunicar a gestão escolar
e os professores para estímulo e realização do concurso, além de divulgar na mídia e fornecer o
material de divulgação para as Escolas que tenham alunos com o perfil indicado no item 2.1 deste
Regulamento, disponibilizando para tanto cartazes online para divulgação em locais públicos e
informações online com instruções do concurso para os professores. A divulgação citada acima
acontecerá do dia 08/09 a 15/09 de 2020.
3.1.2 O material de divulgação mencionado no item anterior, juntamente com o arquivo online do
presente Regulamento, será disponibilizado, inclusive, para todas as escolas nas quais estudam
alunos elegíveis para participação no concurso, expressamente mencionadas no item 2.1 deste
Regulamento.
3.2 FASE II – INSCRIÇÕES DO CONCURSO
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 e-mail pela empresa Redação Online.
3.3 FASE III – DO TREINAMENTO DOS ALUNOS
3.3.1 Todos os alunos inscritos receberão um login, que será o seu RA, e a senha padrão
“concurso123” para acessar as videoaulas de redação do ENEM com o objetivo de, se assim
desejarem, prepararem-se para o dia do concurso.

3.3.2
O
curso
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videoaulas
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www.concursoaipi.redacaonline.com.br do dia 15/09/2020 a 29/10/2020.

no

endereço

3.4 FASE IV – REDIGIR A REDAÇÃO
3.4.1 O aluno inscrito deverá acessar o endereço online www.concursoaipi.redacaonline.com.br com
seu login (RA do aluno) ou e-mail e a senha inicial (concurso 123). Depois de logado o aluno deverá
clicar no botão - enviar a redação - no qual ele poderá escrever o seu texto na plataforma, ou anexar
a sua redação redigida no papel.
a) Todas as redações serão corrigidas pelos professores conveniados à plataforma “Redação Online”,
sendo utilizados os mesmos parâmetros do Exame Nacional do Ensino Médio para os critérios de
pontuação e ranking, descritos no item 3.5.1 abaixo;
b) O tema da redação definido conforme o item 1.2 deste edital será um convite à reflexão de cada
aluno sobre como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade a sua volta?”
c) Os alunos deverão fazer uma dissertação sobre o tema, em língua portuguesa, com letra legível
em no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas;

3.5 FASE V – CORREÇÃO DAS REDAÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
3.5.1 As redações serão corrigidas pelos professores conveniados à plataforma “Redação Online”,
utilizando-se os parâmetros de correção do Exame Nacional do Ensino Médio, a saber:
Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os
direitos humanos

Para mais informações sobre as competências, acesse o link disponível abaixo.
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_
do_enem_2018.pdf
3.5.2 As redações que não seguirem o disposto no item 3.5.1 supra serão desclassificadas e não
serão corrigidas pelos professores conveniados.
3.5.3 Após a efetuação da correção, serão verificadas as maiores pontuações para fins de definição
dos alunos e respectivos professores e escolas vencedoras.
3.5.4 Em caso de empate será utilizado como primeiro critério de desempate a nota obtida
individualmente no primeiro quesito descrito no item 3.5.1. Persistindo o empate se levará em
consideração o segundo quesito e assim sucessivamente. Caso o empate ainda persista em todos os
quesitos, o desempate ocorrerá levando-se em consideração o maior número de inscritos na turma
do aluno em questão. Se mesmo assim persistir o empate, as redações empatadas serão
consideradas em conjunto na mesma posição.
3.5.5 Em caso de plágio ou de redação de não autoria do candidato, a mesma será anulada e não
será considerada para fins correção e pontuação;
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.
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.
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.

4. PREMIAÇÃO
4.1 PRÊMIOS DOS ALUNOS
4.1.1 Os três alunos que obtiverem as melhores notas nas suas redações serão premiados com
vale-compras oferecidos pelo Instituto AIPI para realizar a compra de livros e materiais escolares, da
seguinte forma:
a) vale-compras no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao primeiro colocado;
b) vale-compras no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao segundo colocado;
c) vale-compras no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao terceiro colocado.
4.1.2 Os 100 (cem) melhores alunos ranqueados serão contemplados com 1 (um) plano de
videoaulas e correções de textos do Redação Online, com duração de 12 meses a partir da entrega
dos prêmios.

4.2 PRÊMIOS DAS ESCOLAS
4.2.1 As três escolas que tiverem o maior número de alunos inscritos serão contempladas com 10
(dez) caixas de papel A4 da marca Chamex, de fabricação da empresa International Paper, entregues
pelo Instituto AIPI, e também receberão a doação de livros, conforme lista encaminhada
previamente pela escola vencedora, até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por escola;
4.2.2 Em caso de empate será considerada a melhor média de nota das redações entregues pelos
alunos participantes. Se as escolas persistirem empatadas, então será realizado um sorteio para
definir a classificação.

4.3 PRÊMIOS DOS PROFESSORES
4.3.1 Os 20 professores que tiverem o maior número de alunos inscritos no concurso serão
contemplados com 1 (um) curso on-line de treinamento para correção de redações no modelo
ENEM da empresa Redação Online, e duas caixas de papel A4 da marca Chamex, de fabricação da
empresa International Paper, entregues pelo Instituto AIPI.
4.3.2 Em caso de empate será considerada a melhor média de nota das redações de seus alunos.
Caso o empate persista, será realizado um sorteio para definir a classificação.
5. CRONOGRAMA
Fase de divulgação nas diretorias de ensino,
escolas, redes sociais e demais veículos de
comunicação

08/09/2020 a 15/09/2020

Fase de inscrições dos alunos

15/09/2020 a 29/10/2020

Fase de treinamento dos alunos através do
curso online

15/09/2020 a 29/10/2020

Fase de escrever a redação na plataforma do
Redação Online e enviar

15/09/2020 a 29/10/2020

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

6. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
6.1 Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato de inscrição, a redação e respectiva
correção ficarão armazenados pela empresa Redação Online, que se compromete a utilizar as
referidas informações somente para os fins definidos neste Regulamento.

6.2 Fica facultado aos organizadores e aos avaliadores conferir a autenticidade e veracidade de todas
as informações cedidas pelos participantes.
6.3 Caso as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a qualquer tempo, inverídicas,
os participantes serão automaticamente desclassificados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Ao participar deste Concurso Cultural, todos os vencedores poderão, por livre e espontânea
vontade, participar da entrega de prêmios a ser definida pelos organizadores, mediante autorização
dos pais ou responsáveis em caso de alunos menores de idade.
7.2 As fotos dos alunos referentes à realização do concurso poderão ser utilizadas na divulgação do
Concurso pelo Instituto AIPI da forma que considerar adequada, conforme aceite da autorização de
uso de imagem pelos pais.
7.3 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de forma soberana e
irrecorrível pelos organizadores.
7.4 Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas através do Portal de divulgação do Concurso,
ou através do e-mail concursoderedacao@redacaonline.com.br
7.5 Os organizadores não serão responsáveis por problemas, falhas ou mau funcionamento técnico
de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de
computadores, hardware ou software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em
operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, elaboração da redação ,
envio, bem como pela realização da banca online, incluindo, mas não se limitando, a transmissão
imprecisa de inscrições ou a falha em recebê-las, em razão de problemas técnicos,
congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, queda de energia, falha de
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).

7.6 Da mesma forma, os organizadores não se responsabilizam pela ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior que possam impedir a participação do aluno ou o cumprimento do cronograma,
sujeito a alterações.
7.7 Fica eleito o FORO DA COMARCA DE MOGI GUAÇU - SP, com exclusão de qualquer outro por
mais privilegiado que seja para dirimir ou interpretar todas as presentes condições.

