Processo Seletivo | Centro Universitário Senac – Prova Complementar Para Avaliação de
Histórico Escolar
Termo de Ciência / Declaração de Autenticidade
Nome do Candidato (legível):
RG:

Nota:

Curso:

(parausodoSenac).

_

Título da Redação:
Tema da prova de redação: O desequilíbrio ambiental é um dos motivos pela propagação de doenças transmitidas por
insetos, como por exemplo a dengue e a febre amarela. Com a mudança do ambiente em que seus predadores vivem,
passa a ser difícil o controle natural de sua proliferação, que chegam cada vez mais próximos às cidades. Além disso, a
falta de conscientização da população para combater o criadouro também atua como propulsores para as epidemias que
ocorrem com mais frequência. Escreva sobre de que forma a política ambiental pode auxiliar no controle destas doenças.no
trânsito.
Declaro estar ciente de que, conforme o Edital Vestibular – 2º semestre de 2017, referente ao Processo Seletivo
para ingresso nos cursos de graduação a distância do Centro Universitário Senac, a redação complementar para
avaliação do histórico escolar é obrigatória e tem caráter eliminatório caso tenha nota 0,0 (zero);
Caso seja detectada qualquer irregularidade na redação esta será anulada o que implicará na minha desclassificação
automática.
A prova de redação complementar deve ser feita de próprio punho, deverá ser encaminhada na sua versão original
(não serão aceitas cópias ou documentos impressos) juntamente com o histórico escolar.
Na avaliação da Prova de Redação, serão considerados, para atribuição dos pontos, os seguintes critérios:
Conteúdo: se o texto corresponde às expectativas geradas pela proposta do item.
Estrutura do texto: se o candidato consegue fazer adequada utilização dos parágrafos e demais recursos de construção
do texto, dentro do limite de 20 a 30 linhas.
Estrutura de ideias: se o candidato consegue organizar o pensamento para expressar seu ponto de vista e permitir a
compreensão de seu texto pelo leitor, dentro do limite de 20 a 30 linhas.
Vocabulário: se o candidato demonstra rico repertório lexical e consegue evitar termos vulgares, chavões, coloquialismos e
a repetição de palavras, utilizando seu significado corretamente.
Domínio ortográfico: se o candidato consegue redigir de acordo com as normas ortográficas vigentes no país.
Uso ético da linguagem: se o candidato expressa suas ideias demonstrando respeito para com o outro, sem recorrer,
portanto, à linguagem grosseira, discriminatória e depreciativa de pessoas, grupos sociais, empresas ou instituições.
Será atribuída nota zero à redação que:
- Fugir ao tema proposto;
- For entregue em branco;
- Apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
Informo que a redação que agora encaminho, juntamente com meu histórico escolar do ensino médio, é de minha autoria e
sobre ela assumo total responsabilidade.

São Paulo,

Assinatura:

de ______________________________________________ de 2017.
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