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Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 125, de 2 de fevereiro de 2017. 

COORDENAÇÃO GERAL DE GRADUAÇÃO 

 

Edital 01/2017 

1º Concurso de Redação do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF 

 

A Coordenação Geral de Graduação do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF torna 

público o presente Edital para participação no 1º Concurso de Redação do Centro Universitário do 

Distrito Federal – UDF com o tema “O que representam os 50 anos do UDF? ” 

 

1.  O 1º Concurso de Redação do UDF é direcionado aos alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presenciais e a distância do UDF. 

 

2. Serão premiadas as três melhores redações selecionadas pela banca julgadora, as 

quais deverão obedecer aos seguintes critérios de avaliação:  

a. Adequação ao tema proposto;  

b. Tipologia textual: dissertativo-argumentativo em prosa;   

c. Mínimo de 400 e máximo de 500 palavras; 

d. Clareza, coerência e coesão;  

e. Correção gramatical;  

f. Linguagem obedecendo à norma culta padrão;  

g. Texto inédito e original. 

 

3. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS  

3.1. O Edital do Concurso estará disponível a partir de 25/09/2017 na página do UDF 

www.udf.edu.br. 

3.2. As inscrições deverão ser feitas no link: https://goo.gl/forms/yZsM2qnHz1MI8DCB3. 

3.3. São pré-requisitos do trabalho concorrente:  

a. Ser confeccionado em formato word, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 

e margens de 2,0 cm.  

b. Abordar o tema proposto, a saber “O que representam os 50 anos do UDF? ” 

http://www.udf.edu.br/
https://goo.gl/forms/yZsM2qnHz1MI8DCB3
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3.4. A redação não deverá conter qualquer identificação do candidato. 

3.5. O texto deve seguir os critérios de avaliação conforme o item 2. 

3.6. A redação deverá ser anexada à ficha de inscrição, disponibilizada no link disposto 

no item 3.2.  

 

4. O prazo final para submissão das redações será o dia 25/10/2017 até às 23h59min, 

no horário local, por meio do link. As redações enviadas após esse prazo serão 

desclassificadas. 

 

5. A participação no Concurso implica na autorização do autor a título universal, definitivo 

e gratuito, ao público em geral, de todo e qualquer tipo de comunicação, divulgação, 

veiculação e, enfim, publicidade e promoção relativo ao seu nome, imagem e voz em 

qualquer meio, incluindo eletrônicos e na internet, desde que vinculado ao UDF. 

 

6. DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO  

6.1. Os trabalhos apresentados serão examinados por uma Comissão Julgadora, 

composta por três docentes da instituição, a serem designados pela Comissão 

Organizadora. 

6.2. O julgamento levará em conta o disposto no item 2 deste Edital.  

 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1. O primeiro colocado receberá como prêmio:  

a. Certificado de participação e reconhecimento emitido pelo UDF. 

b. 01 vale-compras no valor de R$ 500,00 no site eletrônico Amazon 

(https://www.amazon.com.br/). 

7.2. O segundo colocado receberá como prêmio: 

a. Certificado de participação e reconhecimento emitido pelo UDF. 

b. 01 vale-compras no valor de R$ 200,00 no site eletrônico Amazon 

(https://www.amazon.com.br/).  

7.3. O terceiro colocado receberá como prêmio: 

a. Certificado de participação e reconhecimento emitido pelo UDF. 

https://www.amazon.com.br/
https://www.amazon.com.br/
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b. 01 vale-compras no valor de R$ 100,00 no site eletrônico Amazon 

(https://www.amazon.com.br/). 

7.4. O resultado do Concurso será divulgado até o dia 05 de novembro de 2017. 

7.5. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 21 de novembro de 2017, às 18h30 no 

Auditório do Edifício Sede do UDF.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema e nas 

especificações deste Edital, bem como aqueles enviados em desconformidade com 

as disposições do item 3.  

8.2. Cabe à Coordenação Geral de Graduação homologar e divulgar o resultado final. 

8.3. Todas as comunicações e divulgações relacionadas a este Edital serão realizadas 

por meio do site do UDF (www.udf.edu.br), pela área do aluno e pela área do 

professor. 

8.4. Informações adicionais poderão ser obtidas com a Professora Me. Tatianne Gomes 

de Sousa, responsável pelo Comitê Organizador e Avaliador do Evento 

(tatianne.sousa@udf.edu.br). 

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral de Graduação e pela 

Reitoria do UDF. 

 

 

 

Brasília, 25 de setembro de 2017. 

 

 

 

  

 

 

Professor Me. Gabriel Fernandes Cardoso 
Coordenador Geral de Graduação 

 

Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 
Reitora 

 

https://www.amazon.com.br/
http://www.udf.edu.br/
mailto:tatianne.sousa@udf.edu.br

