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ANEXO III 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – REDAÇÃO 

 

Considerando a importância da redação como instrumento de avaliação dos candidatos ao 

ensino superior, a partir dos tópicos estabelecidos no Edital do Vestibular da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, adotam-se como critérios para sua correção os seguintes 

pontos: 

 

 Estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo: é necessário que, 

em atendimento à proposta motivadora, desenvolva-se um texto que atenda às 

particularidades do tipo dissertativo, mas não apenas em sua vertente expositiva. Dado 

que se espera certo domínio do tema exigido, o candidato deve articular a(s) tese(s) em 

favor de sua abordagem de modo a reunir argumentos que consolidem a perspectiva 

adotada e atuem sobre outros sujeitos, orientando-os rumo à adesão de suas ideias. 

 Organização e progressão textual: é indispensável que, desdobrando-se em torno de 

uma temática específica, o candidato promova a correta hierarquização das partes que 

compõem o texto, relacionando informações já conhecidas com outras que demonstrem 

sua contribuição, nos limites que a redação e o contexto permitem, para a discussão do 

assunto em pauta. 

 Adequação temática: é primordial que a redação atenda ao tema da proposta 

motivadora, demonstrando, a partir de sua abordagem, essa vinculação. Constatando-se 

o não cumprimento da adequação temática pelo candidato, configura-se uma justificativa 

para que o texto não seja considerado pela Banca Avaliadora, aplicando-se a ele a nota 

zero. 

 Aspectos de coesão e coerência: é fundamental que, no desenvolvimento da redação, 

os elementos linguísticos empregados pelo candidato na conexão das partes que a 

compõem, cumprindo funções sintático-semânticas específicas, evidenciem a relação 

adequada entre a configuração local e a global do texto, seja em movimentos anafóricos 

e/ou catafóricos, contribuindo, de modo decisivo, para perfazer uma totalidade na qual os 

princípios de unidade do sentido estejam sempre presentes. 

 Emprego da norma padrão da língua portuguesa: é essencial que, na redação, 

evidencie-se o conhecimento do candidato a respeito da norma padrão da língua 

portuguesa, evitando-se erros de natureza gramatical de qualquer espécie, bem como se 

atestando a correta seleção vocabular em razão das especificidades do texto a ser 

desenvolvido e do contexto em que ele se insere. 

Vale ressaltar, ainda, que redações que recorram à repetição e/ou à simples paráfrase de 

fragmentos constantes nos textos da proposta motivadora serão penalizadas em sua nota 

final, de acordo com a proporção dos trechos repetidos em relação à totalidade. Além 

disso, redações que não alcancem o número mínimo ou excedam o máximo de linhas 

estabelecidas para o texto receberão a nota zero.  

 
 
 


