V - CONCURSO DE REDAÇÃO DA SULGIPE
O V Concurso de Redação sobre Eficiência Energética, promovido pela SULGIPE, tem
o objetivo de estimular entre os estudantes das últimas séries do ensino fundamental,
regularmente matriculados nas escolas públicas, o sentimento social e ambiental da
utilização da energia elétrica, envolvendo-os no compromisso da Eficiência Energética.

REGULAMENTO
1. DO PÚBLICO-ALVO
Participam do concurso alunos do 6º ano (antiga 5ª série) ao 9º ano (antiga 8ª série) das
escolas da rede pública de ensino (Municipal e Estadual) dos municípios da área de
concessão da SULGIPE: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba,
Itabaianinha, Jandaíra (BA), Pedrinhas, Riachão do Dantas, Rio Real (BA), Santa Luzia
do Itanhy, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.
2. DA MODALIDADE
O gênero escolhido é o texto dissertativo.
A redação deve ser original, ou seja, um trabalho criado e produzido pelo aluno com o
tema a ser desenvolvido “A importância do consumo consciente de energia elétrica”.
3. DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAR


Participam do concurso alunos do 6º ano ao 9º ano das escolas da rede
pública de ensino (municipal e Estadual) dos municípios da área de concessão da
SULGIPE.

4. DA INSCRIÇÃO
Os trabalhos devem ser enviados junto com a Ficha de Inscrição, disponível no site da
SULGIPE pelo endereço www.sulgipe.com.br, no escritório mais próximo de sua
cidade, contendo as seguintes informações: nome completo do aluno; endereço
completo; CPF do aluno, nome da escola em que estuda; ano de estudo do aluno (do 6º
ao 9º ano), nome do professor (a) que o orientou, e-mail e demais informações contidas
na ficha de inscrição. Todas as informações são obrigatórias até 13/05/2016. A redação
deve ser entregue no escritório de Atendimento ao Consumidor mais próximo de sua
escola escrito no envelope: V CONCURSO DE REDAÇÃO DA SULGIPE “A
importância do consumo consciente de energia elétrica”.
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Serão consideradas inscritas as redações manuscritas pelo aluno, acompanhadas da ficha de
inscrição devidamente preenchida, assinada pelo Diretor da escola, professor orientador,
pelo aluno autor da redação e por seu responsável.


O completo preenchimento da ficha é importante para que possamos entrar em
contato com as partes interessadas. Se não for possível localizar o candidato o
mesmo estará desclassificado;



Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail (correio eletrônico) ou CD-ROM;



Ao encaminhar a redação do seu aluno, a escola e o aluno participante, bem como o
responsável por este, estarão automaticamente se submetendo às normas
estabelecidas neste regulamento;



As redações não serão devolvidas em qualquer hipótese;



Ao efetuarem a inscrição, o aluno, seu responsável, o professor e a escola
manifestam estarem de acordo, para todos os efeitos, com a publicação e a
divulgação da redação concorrente, bem como com o repasse automático de todos
os direitos de uso da redação e eventuais imagens produzidas durante a realização da
cerimônia de entrega da premiação e produtos decorrentes;



A documentação enviada após o dia 13/05/2016 não será aceita. Vale a data de
recebimento do local de entrega.



As redações devem ser elaboradas exclusivamente pelos alunos. Qualquer
situação em que haja duvida sobre a participação do professor será dada esta redação
como desclassificada, mesmo que a mesma já esteja entre as semifinalistas.



A redação não poderá ser assinada. A ficha de inscrição deverá estar anexada à
folha da redação.

5. DAS ETAPAS
5.1 Seleção das Redações Semifinalistas.
Entre todas as redações inscritas em cada município, será selecionada uma para ser a
representante municipal. Estas redações serão as 14 semifinalistas que estarão concorrendo
da 1ª a 3ª colocação geral.
5.2 Seleção das Redações Vencedoras.
Serão avaliadas todas as redações semifinalistas, sendo escolhidas as três melhores.

6. DA AVALIAÇÃO E COMISSÃO JULGADORA
a) A redação será apresentada na forma de texto dissertativo e deverá ter um mínimo de
20 e no máximo de 30 linhas;
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b) As redações deverão ser escritas pelo (a) aluno (a) de forma legível e a mão;
c) Será julgada a qualidade da redação. Serão pontuadas de 0 a 10 com as seguintes
ponderações: ortografia e correção gramatical (peso 3), objetividade e originalidade
(peso 4), organização e a conclusão da ideia (peso 3);
d) Originalidade e ineditismo: O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer mídias
ou participado em concursos anteriores;
e) O aluno participante deverá ser livre ao redigir suas ideias, não sendo permitida a
intervenção de outrem na produção do texto, pois se houver indícios desta conduta será
automaticamente desclassificado;
f) O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a apresentação
das ideias, o desenvolvimento destas e uma conclusão a favor do uso eficiente de energia.
g) A redação será desconsiderada se fugir do tema e/ou for ilegível;
h) A comissão julgadora será definida a critério da organizadora “SULGIPE”. A comissão
não terá acesso ao nome do aluno sendo este identificado por uma numeração adquirida ao
registro de sua inscrição. Evitando assim colocar à prova junto à sociedade qualquer
tipo de atitude preferencial por parte dos julgadores.
i) O Município que estiver inscrito apenas uma redação, terá esta como semifinalista desde
que apresente os critérios para concorrer com as demais semifinalista de acordo com os
itens acima, atingindo no mínimo a média 5,0.

7. DA PREMIAÇÃO
A premiação está assim disposta:
1º aluno colocado: 01 Notebook
Professor orientador do 1º aluno colocado: 01 Home Theater
2º aluno colocado: 01 Smart TV 32”
3º aluno colocado: 01 Celular
a) Aos 14 colocados serão entregues Título de participação, troféu e a premiação
de 01 Bicicleta.
Só serão divulgados os ganhadores da etapa final no momento da premiação, que
acontecerá em local e data a serem publicados pela SULGIPE.

8. CRONOGRAMA
Data
22/02/2016
13/05/2016
30/06/2016

Etapa do evento
Abertura das inscrições das redações
Prazo final das inscrições das redações
Divulgação dos 14 semifinalistas e da data e local da entrega dos prêmios
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