Chamada pública para o minicurso de extensão “Escrita em contexto de avaliação:
a redação do ENEM” Turma 02/2020
Público-Alvo: estudantes e egressos de escolas públicas
Objetivo: inserção no contexto de produção textual da prova do ENEM
Vagas: 30
Modalidade
Quantidade de vagas
Aluno/egresso do CEFET/MG
15
Aluno/egresso de outras escolas públicas
15
TOTAL
30
OBS.: Caso não sejam preenchidas as vagas de uma modalidade, essas poderão ser
ocupadas por candidatos da outra modalidade.
Inscrições: serão realizadas a partir das 15 horas do dia 15 de outubro de 2020, em link
que será disponibilizado no http://www.revistacefetiando.cefetmg.br/curso-para-redacaodo-enem/ , e poderão ser efetuadas até o dia 21 de outubro.
Critérios de seleção:
Ordem de
prioridade
1º

Critério

Natureza

Comprovação

Eliminatório

Não se aplica

Eliminatório

3°

Preenchimento incorreto de
formulário
Estudante/egresso de escola
pública
Inscrição no ENEM 2019

4º

Residência em Leopoldina

Classificatório

5°

Inscrição em programas de
transferência de renda do
governo

Classificatório

6°

Ensino Médio concluído

Classificatório

Ser graduado e estar fazendo
o ENEM para 2° graduação
ou estar cursando um curso
superior
Mais idade
Ordem de inscrição

Classificatório

Declaração ou
diploma da escola*
Comprovante de
inscrição*
Comprovante de
residência*
Comprovante de
recebimento do
benefício nos
últimos 3 (três)
meses *
Declaração ou
diploma de escola*
Declaração ou
diploma da
instituição*

2°

7°

Eliminatório

Classificatório Identificação civil*
8º
Classificatório Não se aplica
9º
* OBSERVAÇÕES:
1) Os documentos deverão ser anexados no formulário de inscrição no formato PDF ou
imagem (foto).
2) Candidatos deverão preencher e assinar o termo de autorização de imagem. Os alunos
menores de 18 anos esse documento deverá ser assinado pelo responsável.

Resultado: a lista de selecionados será divulgada no site
http://www.revistacefetiando.cefetmg.br/curso-para-redacao-do-enem/ , a partir das 15

horas do dia 23 de outubro de 2020.
- Alunos terão que confirmar a matrícula até o dia 25 de outubro.
- No dia 26 de outubro, será divulgada a lista de espera.
Cronograma previsto do minicurso:
- Aulas síncronas
Turma 2 (18:00 horas às 19:00 horas)
Tema
Aula Data
28/10
Texto argumentativo e as competências avaliadas
1
no Enem
4/11
Competência V
2
11/11
Competência II
3
18/11
Competência III
4
25/11
Competência IV
5
2/12
Competência I
6
9/12
Práticas de escrita
7
16/12
Práticas de escrita
8
- Atividades assíncronas
Serão disponibilizadas ao longo do curso na plataforma Google Sala de Aula.

Os casos omissos serão decididos pela coordenação do minicurso

