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REGULAMENTO CONCURSO DE REDAÇÃO “Desafios do recém-graduado” 

 
Regulamento nº 1, de 22 de outubro de 2018. 

 
O presente documento tem como objetivo disponibilizar as diretrizes 
relacionadas ao Concurso de Redação “Desafios do Recém-
Graduado”, do Centro Universitário do Norte – UniNorte/Laureate. 

 
O Centro Universitário do Norte – UniNorte/Laureate, no uso de suas atribuições, formaliza o 
regulamento do concurso que será realizado, no período de 29 de outubro a 09 de novembro de 
2018. 
 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

 
 Poderão participar alunos que estão inscritos para prestar o Exame Nacional do Ensino 

Superior - ENADE dos cursos de Graduação da UniNorte selecionados  para 2018/2.
  Tema: os Desafios do Recém-graduado. Os autores dos três melhores textos serão 

premiados. O participante deverá escrever um texto dissertativo, com no mínimo 20 e no 
máximo 30 linhas. Além de obedecer aos seguintes critérios: 

 Domínio da norma padrão 
* Compreensão da proposta de redação 
* Os verbos que comandam a avaliação de redação são: relacionar, selecionar, organizar e 
interpretar 
* Conhecimento da estrutura do texto argumentativo. 
* Elaboração de propostas de intervenção para o problema abordado.

 O texto será realizado em sala de aula, no período de 29/10 a 09/11/2018, conforme 
cronograma de cada curso. Devem ser inseridos o nome completo do autor, número de 
matrícula e curso.  

 
 
PREMIAÇÃO: 

 
 Os primeiros três colocados serão premiados, respectivamente:
 1º lugar -   Uma bolsa de 100% em qualquer curso de Pós-graduação ofertado pela 

UniNorte, desde que haja turma formada e consolidada, mínimo 20 alunos;
 2º lugar -   Uma bolsa de 70% em qualquer curso de Pós-graduação ofertado pela UniNorte, 

desde que haja turma formada e consolidada, mínimo 20 alunos;
 3º lugar -   Uma bolsa de 50% em qualquer curso de Pós-graduação ofertado pela UniNorte, 

desde que haja turma formada e consolidada, mínimo 20 alunos.
 
Observação: O prêmio deve ser usufruído em 12 meses. Após esse prazo, o prêmio não 
terá mais validade; além disso, o beneficiado não poderá reprovar em nenhum dos módulos 
que compõem a Estrutura do Curso – Programa de Pós-Graduação elegido. Caso isso 
ocorra, também, perderá o benefício. A comissão organizadora seguirá os seguintes 
critérios para o desempate: a) Maior Quoeficiente/IES; b) Realização de todas as 
atividades na plataforma Supere-se e Aprove-se; c) Maior Idade. 

 
VALIDADE: 

 
● Serão validadas as participações entre os dias 29 de outubro até as 23h59 do dia 10 de 

novembro de 2018;  
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● O resultado será divulgado, no dia 23 de novembro de 2018, no Teatro Maria Hercília  
Evento: Eu sou Enade 5. 

 
Manaus, 22 de outubro de 2018. 

 
 

 
Centro Universitário do Norte – Uninorte/Laureate 

 


