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JUSTIFICATIVA 

O curso foi criado pela Coordenação de Extensão, juntamente com a coordenação de 

Pedagogia, seguindo orientações da Direção, e contempla dois objetivos principais: a) 

beneficiar os alunos de escolas públicas que obtiveram nota insatisfatória no Enem 2014 

(abaixo de 400 pontos), dando-lhes a oportunidade de melhorar seu desempenho e b) 

proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia a vivência prática do magistério e a 

oportunidade de cumprir etapas das horas complementares requeridas para o curso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das partes mais importantes das provas de vestibular ou ENEM é a redação, que vale 

uma boa quantidade de pontos, e os alunos precisam estar bem preparados para evitar  

fracassos por descuido ou por não conseguir entender as regras de como fazer uma boa 

redação. 

Em relação ao Enem, as competências exigidas estão classificadas em 5 níveis: 1) demonstrar 

domínio da norma padrão da língua escrita; 2) compreender a proposta de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo; 3) selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 4) demonstrar 

conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 

5) elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos 

humanos.  Cada competência é medida em uma escala que varia de zero a 200 pontos, sendo, 

portanto, a nota máxima de 1.000 pontos. 

A partir desses pressupostos, pretende-se oferecer um curso de redação que possibilite o 

desenvolvimento dessas competências para que os alunos alcancem a maior pontuação 

possível.  



 

Além disso, a Faceli estará cumprindo com seu compromisso de trabalhar não só com o Ensino, 

mas também com a Extensão, levando conhecimento à comunidade externa, reafirmando seu 

papel social.  

OBJETIVO GERAL 

Preparar os alunos para fazer redações bem escritas e bem fundamentadas, de acordo com os 

requisitos exigidos pelo ENEM.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ler e interpretar textos de diferentes gêneros; 

 Analisar o parágrafo (e produzi-lo) de forma adequada.  

 Relacionar textualidade e coerência, texto e discurso, intenção e contexto;  

 Produzir textos com progressão argumentativa;   

 Empregar tópicos gramaticais com correção para a elaboração de um texto bem 
estruturado. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos da rede pública que em 2014 participaram do ENEM e obtiveram nota em Redação igual 

ou menor do que 400 pontos.  

NÚMERO DE VAGAS 

São oferecidas 50 vagas, por ordem de inscrição. O aluno inscrito que faltar a primeira aula 

será substituído pelo primeiro suplente. 

INSCRIÇÃO 

Será admita pré-inscrição no endereço eletrônico  http://www.faceli.edu.br, do dia 28/04/2015 

até o dia 05/05/2015 às 23h59, observado o horário oficial de Brasília/DF.  

http://www.faceli.edu.br/


 

Após a realização da pré-inscrição, o aluno receberá um e-mail convite para pessoalmente ir à 

secretaria da Faceli para apresentar os documentos e a comprovação da nota do Enem, que é 

requisito importante para a participação no referido curso. 

Caso o participante não apresente a documentação necessária na data estabelecida, será 

substituído pelo primeiro suplente. 

METODOLOGIA 

O curso será ministrado pelos(as) alunos(as) do curso de Pedagogia, orientados por 

professores com capacitação na área. Após o término do curso, o(as) aluno(a) instrutores 

receberão um certificado de conclusão de curso com a carga horária de 32 horas, descontadas 

as horas não cumpridas. 

Terão direito à certificação os alunos que obtiverem pelo menos 75% de participação no curso. 

Os que não atingirem o percentual exigido receberão uma declaração com o total de horas 

cumpridas. 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

DATA ESPECIFICAÇÃO 

28/04/2015 a 05/05/2015 Período de pré-inscrição no site da Faceli 

06/05/2015 a 08/05/2015 

Período confirmação da inscrição e entrega 

da documentação na Secretaria Acadêmica 

da Faceli 

09/05/2015 Início do curso 

11/05/2015 a 15/05/2015 

Período de convocação dos suplentes, se 

houver necessidade.* 

  

15/08/2015 Término do curso e entrega do certificado 

*O participante inscrito que não comparecer ao primeiro encontro será substituído pelo primeiro suplente. 



 

CRONOGRAMA DE AULAS 

DATAS HORÁRIOS DISCIPLINA  C.H. 

09/05/20

15 

14h às 18h Prática de redação Lilian 4h 

23/05/20

15 

14h às 18h Vícios de linguagem e de estilo Fabrício / Karoline 4h 

30/05/20

15 

14h às 18h Tipologia e Gêneros textuais Milton / Fabrício 4h 

13/06201

5 

14h às 18h Leitura e intertextualidade Karoline / Natália 4h 

27/06/20

15 

14h às 18h Concordância verbal e nominal Gleice / Natália 4h 

11/07/20

15 

14h às 18h Crase Lilian / Maria 4h 

08/08/20

15 

14h às 18h Regência verbal e nominal Cleice 4h 

15/08/20

15 

14h às 18h Pontuação e Pronomes relativos Milton 4h 

                                                                                                                                            

TOTAL: 32h 

*Horário sujeito a alterações. 

 


