


 
Redação no Vestibular UFSC 

 
  

• REDAÇÃO só passou a ser obrigatória, por meio de 
Decreto, a partir de 1/janeiro/1978. 

 

• As Instituições de Ensino Superior poderiam oferecer uma 
questão de redação (como parte da prova de Língua 
Portuguesa) ou uma Prova de Redação. 

 

• A COPERVE, considerando a importância da produção 
textual,  optou por aplicar uma Prova de Redação. 

 



 
Redação no Vestibular UFSC 

 
 

• A Redação dissertativa se impôs como prova de habilidade 
linguística a ser demonstrada por todos os candidatos. 

 

• A  COPERVE, em seu edital dos vestibulares, explicita as 
características básicas nos planos do conteúdo e da 
expressão escrita. 

 

• Critérios rigorosos em todas as etapas: elaboração das 
propostas, seleção da equipe de avaliadores, processo de 
avaliação, vistas e recursos. 

 



 
Redação no Vestibular UFSC 

 
• As redações passam por duas avaliações onde um avaliador não sabe a 
nota do outro.  

 

• Desde o Vestibular 2000, foram oferecidas oficinas de formação aos 
avaliadores. 

 

• A partir do Vestibular 2014, foram possibilitadas vistas da prova de 
Redação aos candidatos e a interposição de recursos. 

 

• A partir do Vestibular 2015, as avaliações das Redações passaram a ser 
realizadas de modo informatizado. 



 
Prova de Redação (produção textual)  

 
 

Objetivo 

Avaliar a produção textual escrita do candidato, a partir de um 
tema articulado a um texto (verbal e/ou visual) motivador, de 
acordo com o gênero textual solicitado (crônica, conto, carta, 
artigo de opinião, dissertação escolar etc.).  

 
• Programa integral das disciplinas  disponível em:  

https://vestibular2021.paginas.ufsc.br/files/2012/07/programa-disciplinas-2021.pdf 
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 Critérios gerais e pontuação 

 
 A redação terá pontuação na escala de 0,00 a 10,00 pontos e será 

avaliada considerando o conteúdo e a expressão escrita quanto à/ao:  

1) adequação à proposta - tema e gênero (0,00 a 2,50 pontos);  

 

2) emprego da modalidade escrita na variedade padrão (0,00 a 2,50 
pontos); 

 

3) coerência e coesão (0,00 a 2,50 pontos);  

 

4) nível de informatividade e de argumentação ou narratividade, de 
acordo com a proposta (0,00 a 2,50 pontos) 

 



 
 

 Orientações básicas 
 
 

 
1 – Adequação à proposta (tema e gênero) envolve: 

 

 compreender a proposta e desenvolver o tema apresentado de 
acordo com o gênero solicitado; 

 

 utilizar recursos linguísticos apropriados ao tema e ao gênero 
textual (opções lexicais, nível de formalidade etc.); 

 

 adequar-se ao propósito comunicativo, ao estilo e à composição 
do gênero textual. 

  

 



 
 

 LEVANTAMENTO DAS PROVAS DE REDAÇÃO 
VESTIBULAR UFSC 2010 A 2020  

 
 

TABELA POR CONCURSO 
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Dissertação 
38% 

Carta 
9% 

Artigo de opinião 
3% 

Ensaio 
3% 

Textão 
3% 

Resenha 
3% 

Notícia 
3% 

Crônica 
14% 

Conto 
15% 

Capítulo de livro 
6% 

Lenda 
3% 

Gêneros textuais presentes na Prova de Redação  
UFSC - 2010 a 2020 
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Nível de informatividade e de argumentação ou 
narratividade 

 
 

 

 Nível de informatividade:  

Demonstrar que dispõe de diversidade e densidade de 
informações.  

 

As informações apresentadas devem ser pertinentes ao tema e 
ao gênero textual. 

 

    As informações são bem distribuídas? Sem excesso ou falta? 

 As informações contribuem significativamente para o 
desenvolvimento do projeto textual?  



 
  
 

Nível de informatividade e de argumentação ou 
narratividade 

 
 

 
• Nível de argumentação ou narratividade:  

- selecionar argumentos e organizá-los de modo consistente;  

- posicionar-se criticamente, assumindo um ponto de vista claro – 
situando-se em um universo de referências concretas, ou 
posicionando-se subjetivamente; 

- expressar-se sem apresentar noções generalizantes, 
indeterminadas ou vagas; 

- fazer uso de recursos expressivos que marquem sua posição de 
autoria, em conformidade com o tema e o gênero textual.  



 
  
 

Nível de informatividade e de argumentação ou 
narratividade 

 
 

 

 

 O texto apresenta uma linha expositiva/argumentativa clara? 

 A conclusão do texto é consistente com seu desenvolvimento? 

 O vocabulário é utilizado como elemento informativo/argumentativo, de 
expressividade e de progressão textual, em conformidade com a proposta 
escolhida? 

 O texto apresenta um universo de referências concretas e verossímeis 
(sem clichês, noções generalizantes ou indeterminadas) de acordo com a 
proposta escolhida?  

 Há indicação de autoria/fonte nos casos de citação ou paráfrase de 
ideias de outros? 

  



 
  
 

Nível de informatividade e de argumentação ou 
narratividade 

 
 

 
 

 

Observação 

A referência a diferentes autores não é um critério de avaliação. 
Referências a filósofos, sociólogos, artistas etc. devem ser feitas 
apenas se forem pertinentes ao “projeto de dizer” do candidato e 
se contribuírem para a consistência do texto.  



 
  
 
 

 Emprego da modalidade escrita na variedade padrão 
 
 
 

 
Produzir um texto escrito, adequado à variedade padrão da língua, 
considerando ortografia, acentuação gráfica, pontuação, regência 
verbal e nominal, concordância verbal e nominal, crase, uso de 
pronomes etc.  

Outras variedades da língua podem ser utilizadas apenas como 
recurso estilístico e com a finalidade de representar/caracterizar 
sociolinguisticamente personagens em contextos interacionais 
específicos.  



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 

 

Coerência: “aquilo que faz com que um texto pareça lógico, consistente, 
aceitável, com sentido. [...] A coerência tem a ver com as ideias do 
texto, com os conceitos e as relações entre conceitos que o texto põe 
em jogo” (Val, 2004, p. 4)  plano do conteúdo. 

 

Coesão: “modo como os elementos linguísticos presentes na superfície 
textual se encontram interligados, por meio de recursos também 
linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos.” (Koch, 
1997, p. 35)  plano da forma. 

 

 



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 

 Organização:  

 As partes do texto estão bem articuladas e adequadamente 
distribuídas em parágrafos? Ou as ideias estão dispersas e 
fragmentadas?  

 A redação tem título expressivo e o título recobre ou sintetiza 
adequadamente o assunto desenvolvido? 

 O texto pode ser visto como o desenvolvimento da ideia ativada 
pelo título? 

 O texto é bem concluído, ou apenas traz um ‘parágrafo final’?  

 



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 

 Construção de relações semânticas:  

 Há coerência nas relações semânticas estabelecidas nos 
diversos níveis (palavras, frases, parágrafos)? 

 

   As relações semânticas são adequadamente explicitadas por 
conectores, partículas sequenciadoras, operadores 
argumentativos?  Ou as relações são depreendidas apenas 
inferencialmente?  



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 Encadeamento de ideias:  

 Há encadeamento de informações dadas e novas no decorrer do 
texto? 

 A abordagem do tema se mantém ao longo do texto, de forma 
progressiva e consistente, sem dispersões ou circularidade? Ou 
cada parágrafo representa uma paráfrase do anterior?   

 As ideias convergem para o ponto de vista assumido? 

 Há legibilidade e precisão?  



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 Uso de recursos coesivos:  

 Há presença de recursos coesivos que garantem a 
continuidade referencial e temática, sem ambiguidade e 
redundâncias desnecessárias? 

 As informações apresentam-se interligadas (nos diversos 
níveis: entre orações, períodos, parágrafos) com conectores 
adequados e precisos, estabelecendo uma transição fluente 
entre as partes do texto? 

 Há uma adequada correlação de tempos e modos verbais? 

 O texto é bem “costurado”?  



 
  
 
 

Coerência e coesão  
 
 
 

 

 

 

 

Observação  

Observar a “qualidade” na escolha dos recursos linguísticos e não a 
“quantidade”. O excesso desses elementos polui o texto e prejudica o 
processamento das informações.  

 

* Por exemplo: não é por que o texto apresenta um número X de 
conectores ou de elementos anafóricos que será mais coeso. 



 
  
 
 

 O que deve ou não acontecer na produção textual  
 
 
 

 

EDITAL Nº 014/2019  

(Retificado pelo Edital nº 16/2019/COPERVE) 

  

6.4.2. A redação deverá ser resultado da produção e da 
criatividade do candidato.  

  

6.4.3. Será atribuído zero à redação:  

a) com fuga total ao tema;  

b) resultante de plágio;  

c) escrita em versos;  

d) com identificação do candidato. 

  

  



 
  
 
 

 O que não deve acontecer na produção textual 
 
 
 

 

 

 

  Com relação ao item a), fuga total ao tema, diz respeito 
especificamente à abordagem de temática sem vinculação ao 
proposto para a prova. 

 

 Já com relação ao item b), resultante de plágio, vale conhecer 
pelo menos parte do conteúdo do próprio decreto que ampara esse 
item: 

 

 



 
  
 
 

 Legislação 
 
 
 

 

 

Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 

 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação 
dada pela Lei nº 10.695, de 1º.7.2003) 

[...] 

§ 1 o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito 
de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra 
intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização 
expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, 
conforme o caso, ou de quem os represente: (Redação dada pela Lei nº 
10.695, de 1º.7.2003) 

[...] 

 

 



 
  
 
 

 Plágio 
 
 
 

 

Consiste em cópia/reprodução parcial de redações e, portanto, o texto é 
resultado de plágio ainda que: 

• contenha intercalação de parágrafos de diferentes textos ou alguns 
parágrafos autorais; 

• apresente modificação de parágrafo introdutório e/ou de 
conclusão em relação ao texto original;  

• tenha alterações de informações-chave do texto original; 

• estrutura linearmente identificada com o texto original; 

• dentre outros casos semelhantes. 

 



 
  
 
 

 Plágio 
 
 
 

 

 

 

 As redações de referência dos bancos digitais de redação são 
amplamente divulgadas e, por consequência, amplamente conhecidas, 
logo podem ser facilmente identificadas no processo de avaliação. 

 

 Além disso, os formatos prontos/padronizados no conjunto das 
redações avaliadas são rapidamente reconhecidos pelos avaliadores.      
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Maria Luiza Ferraro:  mluizaferraro@gmail.com 
Rosângela Pedrali: rosangelapedralli@hotmail.com 
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