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Concurso de redação da 2ª edição da Festa Literária de Guaratinguetá (FLIG): “O 

lugar onde vivo: Guaratinguetá” 

 

Alterações do Regulamento 

 

OBJETIVO: Fazer alterações e regulamentar o Concurso de Redação quanto ao 

cronograma da 2ª edição da Festa Literária de Guaratinguetá, bem como incluir  

dispositivos quanto à inscrição e à classificação. 

O tópico 3.1 que trazia: “O período de inscrição é 20 a 31 de maio de 2021.”, agora lê-se: 

“O período de inscrição é de 20 de maio a 9 de julho de 2021.” 

Acresta-se ao tópico 3.5 “É livre o número de redações inscritas por cada turma de ensino, 

sendo aceita apenas 1(uma) por aluno.”, o seguinte tópico: 3.6 Devido à prorrogação do 

prazo de inscrição para o concurso de Redação, o aluno que já entregou uma redação 

poderá inscrever mais um texto, e apenas um, durante esse novo prazo. Será  considerada 

a redação que for entregue por último. 

 

Quanto à classificação, acrescenta-se que: 

6.2.2 Cada redação será corrigida por dois corretores aleatoriamente. A nota atribuída ao 

aluno será a média das duas avaliações. 

 

6.2.3 Caso a nota final de cada corretor de uma determinada redação tenha como diferença 

2,5 pontos ou mais, a redação será submetida a um terceiro corretor. A nota atribuída ao 

aluno será a média das três avaliações. 

 

6.2.4 Caso a média final apresente empate entre dois ou mais alunos, serão utilizados 

como critérios de desempate: criatividade e autoria; clareza e ortografia; coesão e 

coerência; adequação ao tipo textual; alinhamento e fidelidade ao tema, respectivamente. 
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O cronograma apresentava-se da seguinte maneira: 

 

 

Inscrição/ Entrega 

 

De 20/05 a 31/05 

 

Resultado Final 

 

13 de junho 

 

Passa a valer da seguinte maneira: 

 

 

Inscrição/ Entrega 

 

De 20/05 a 9/07 

 

Resultado Final 

 

14 de agosto 

 

Nas demais disposições, continuam sendo aplicadas as do Regulamento anterior. 
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