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Inscrições para Prêmio de Ficção Cientí ca vão até 28 de
março
Por Redação - 20 de março de 2019

Concurso de redação para estudantes do 2º e 3º anos do ensino
médio fará parte da programação oficial da 19ª Feira Nacional do
Livro de Ribeirão Preto
O IEARP (Instituto de Estudos Avançados da USP/, Polo Ribeirão
Preto) e a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto
promovem o 1º Prêmio de Ficção Científica com tema atrelado à
importância da Ciência e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável) – alvos de debates da 19ª edição da Feira Nacional
do Livro de Ribeirão Preto, que acontece de 9 a 16 de junho. As
Os três primeiros colocados ganharão um notebook, um
tablet e um kindle | Crédito: Divulgação

inscrições do concurso de redação podem ser feitas até o próximo
dia 28 de março.

Podem participar estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares de Ribeirão Preto.
Os participantes terão que produzir um texto no formato de conto literário, entre 20 e 60 linhas, com
características do gênero de ficção científica e que aborde, pelo menos, um dos ODS. Esses objetivos foram
definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, e devem ser implementados por todos os
países até 2030.

Inscrições
As inscrições devem ser feitas pelo professor que será o responsável pelo concurso em cada escola, por meio do
site oficial de inscrição. “Num primeiro momento, os professores das escolas inscritas farão uma préseleção das
redações e cada escola poderá enviar três redações para a seleção final”, explica João Henrique Rafael, analista
de projetos do IEARP.
Segundo ele, os textos escolhidos deverão ser digitalizados e enviados à organização do concurso até 27 de
maio. Após essa data, as redações serão analisadas por uma comissão julgadora de especialistas da USP, com
revelação dos três premiados finais durante solenidade na Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto.

Critérios de avaliação
Entre os critérios de seleção dos melhores textos são esperados pela organização do prêmio que o estudante
tenha: criatividade, coesão textual, adequação às normas formais da Língua Portuguesa e adequação ao gênero
escolhido (conto literário), bem como conformidade ao tema.

Prêmios
Os autores dos três melhores contos literários ganharão um notebook (1º lugar), um tablet (2º lugar) e um
Kindle (3º lugar). Os professores que orientaram cada vencedor receberão um Kindle e suas escolas a doação de
livros de ficção científica. Confira o edital completo do concurso aqui.
Leia também: Dicas de redação: Como melhorar a escrita para o vestibular?

https://portalzumm.com.br/premio-de-ﬁccao-cientiﬁca-inscricao/

1/2

01/04/2019

Inscrições para Prêmio de Ficção Cientíﬁca vão até 28 de março

Redação

https://portalzumm.com.br/premio-de-ﬁccao-cientiﬁca-inscricao/

2/2

