
I - Equipe executora 
Coordenador: Luiz Carlos Gonçalves 
Colaboradores do Cefet-MG: Alba Durães e Rodrigo Alves 
Discentes participantes: alunos do Cefet-MG Divinópolis e uma cota limitada de alunos da 
comunidade externa. 
 
II - Título 

1º Simulado on-line de Redação do Cefet-MG 
 
III - Descrição sucinta da proposta 
 
O projeto prevê a aplicação a distância de um simulado de redação com proposta simular à do 
Exame Nacional do Ensino Médio. Haverá a disponibilização de um certo número de vagas e o 
envio prévio aos alunos inscritos tanto das regras do Simulado quanto da Folha de Redação com um 
código, para a qual o participante deve transcrever seu texto. O aluno que não tenha acesso a 
impressora poderá “desenhar” a folha em um papel em branco A4, conforme instruções prévias. O 
Simulado será dia 20/06/20, das 13h30 às 16h30. No dia da realização do Simulado, o inscrito 
receberá a proposta de redação via whatsapp, na hora agendada para o exame. A partir daí e dentro 
do prazo estabelecido, o candidato deverá: 1. produzir a redação; 2.transcrever o texto de forma 
manuscrita para a Folha de Redação; 3. escanear e recortar a folha, conforme instruções prévias e 4. 
enviar o documento a um número de whatsapp ou a endereço de e-mail previamente disponibilizado 
pela organização do evento. Após isso, os textos, sem identificação dos participantes, exceto o 
código da Folha de Redação, serão corrigidos seguindo-se os mesmos critérios da banca que corrige 
a redação do Enem, ou seja, com até quatro correções. 
 
IV - Público-alvo 
 
Serão 200 vagas. Todos os alunos dos terceiros anos dos cursos técnicos integrados do Cefet-MG 
em Divinópolis, que se inscrevem previamente, terão a participação garantida. As vagas 
remanescentes serão destinadas a treineiros do Cefet-MG Divinópolis e à comunidade externa 
(quantidades de vagas a serem determinadas) 
 
V - Cronograma de atividades (previsão) 
 
1. Elaboração de material gráfico e divulgação das regras e datas do Simulado: até 13 de junho de  
2020; 
2. Coleta das inscrições: 09 a 13 de junho de 2020; 
3. Realização do Simulado: 20 de junho, de 13h30 às 16h30 
4 Resultado: até 12 de julho de 2020 
 



 


