
                                                                   

REDAÇÃO PARA VESTIBULAR
  

Periodicidade e horário das aulas: Às terças-feiras, das 19:00 às 20:30.

Modalidade: Semi-Presencial        

Carga horária total: 20 horas, sendo 12 horas presenciais e 8 horas a distância.        

Início do curso: 10/10/2017        

Número total de vagas: 35

Local:  IFSULDEMINAS -  Campus  Poços  de  Caldas,  Laboratório  de  Informática  I  (1a aula)  e
Auditório (demais aulas). 

Objetivos do Curso:  O curso tem o objetivo  oferecer  aos  alunos matriculados no curso um
suporte e oportunidades extras de desenvolvimento de suas habilidades e domínio dos critérios de
produção escrita; motivar os alunos a interagirem com outros em um momento presencial, e assim
contribuir para a troca de experiências e conhecimentos acerca de temas e propostas de redação;
proporcionar suporte aos alunos interessados em ingressar, por meio de processo seletivo, nos
cursos ofertados pelo IFSULDEMINAS. 

Pré-requisitos: Ter 16 anos completos no ato da matrícula.

Perfil  do  egresso:  Espera-se  que  ao  final  do  curso  os  alunos  estejam  preparados  para  a
realização das provas de redação dos exames de vestibulares e ENEM. Além disso, espera-se
que o curso contribua para a formação dos alunos, preparando-os para a graduação, uma vez que
muitos alunos carregam uma defasagem de aprendizagem ao ingressarem em um curso de nível
superior,  sobretudo  em  atividades  que  exigem  habilidades  para  produções  escritas  e
fundamentalmente, trabalhos de conclusão de curso.   

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

Módulo Componentes curriculares Carga horária total (hora relógio)

I Redação – Habilidades de Produção Escrita 20 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta pelos instrutores e frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento).  As
atividades a distância também serão consideradas para cômputo de frequência e aproveitamento.
                                                          


