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CONCURSO DE REDAÇÃO 
sobre REFORMA POLÍTICA NO BRASIL 

 
— Edital — 

OBJETIVO 

Art. 1º Este concurso de redação, instituído pelo Curso de Direito da FA7, em parceria com os 
gabinetes dos deputados federais Luiziane Lins (PT) e Raimundo Matos (PSDB), destina-se a 
selecionar dois alunos regularmente matriculados no curso para serem indicados ao estágio-
visita organizado pela Câmara dos Deputados, para o período de 24 a 29/maio/2015.  

Parágrafo único. Os alunos selecionados terão direito a passagem aérea FOR/BSB/FOR, 
mais hospedagem e alimentação, pelo período previsto no caput e conforme as regras 
dispostas pela Câmara dos Deputados. 

PARTICIPAÇÃO 

Art. 2º Poderão concorrer apenas redações inéditas, de alunos do curso de Direito da FA7, que 
versem sobre a reforma política no Brasil e que estejam de acordo com o presente edital. 

INSCRIÇÃO 

Art. 3º A inscrição será feita gratuitamente na secretaria do curso, mediante entrega, pelo 
aluno, da sua redação, em apenas uma via, em formulário próprio (modelo abaixo), até 
28/abr/2015. 

§ 1º Só será aceita uma redação por aluno. 

§ 2º A redação deverá ser manuscrita e legível, devidamente identificada e assinada pelo 
autor, com extensão de 20 a 30 linhas. 

§ 3º Ao entregar sua redação, o aluno preencherá e assinará lista própria, dando ciência e 
concordando com os termos deste edital e das regras dispostas pela Câmara dos 
Deputados para o presente programa. 

COMISSÃO JULGADORA 

Art. 4º As redações regularmente inscritas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, 
integrada pelos profs. Fábio Zech, Felipe Barroso e Paulo Carvalho. 

§ 1º Os critérios de avaliação serão estabelecidos pela Comissão Julgadora, que atribuirá 
nota de zero a dez, com duas casas decimais, indicando, se houver e ao final, os dois 
primeiros colocados. 

§ 2º As decisões da Comissão Julgadora são definitivas e não caberá recurso. 
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RESULTADO 

Art. 5º O resultado do concurso será divulgado em 29/abr/2015, na página do Núcleo de 
Prática Jurídica do Facebook. 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 6º O material encaminhado para o concurso não será devolvido.  

§ 1º Fica assegurado à FA7 o direito de divulgação do conteúdo das redações premiadas, 
parcial ou integralmente, individual ou conjuntamente, sem ônus, por meio de livros, 
jornais, revistas, televisão, rádio e internet, vídeo, ou outro recurso audiovisual, desde 
que mencionada a autoria. 

§ 2º Todo e qualquer texto que esteja em desacordo com o presente edital ou apresente 
contexto ou conotação imoral, ilegal ou indevida estará sujeito a desclassificação. 

Art. 7º O aluno inscrito neste concurso é responsável pela autoria e conteúdo da redação por 
ele inscrita, não cabendo qualquer responsabilidade à FA7 nem aos organizadores e julgadores 
do certame por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 

Art. 8º No dia da divulgação do resultado, 29/abr/2015, os alunos selecionados deverão 
entregar, na secretaria do curso, sob pena de eliminação imediata, a documentação e as 
informações relacionadas aqui: 

http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-
1/educacao-para-a-democracia-1/estagio-visita-curta-duracao/inscricoes 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

Fortaleza, 23 de abril de 2015. 

 

Prof. Me. FELIPE dos Reis BARROSO  Prof. Me. PAULO Rogério M. de CARVALHO 
Coordenadores-adjuntos 
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CONCURSO DE REDAÇÃO 
sobre REFORMA POLÍTICA NO BRASIL 

 

Formulário para redação 
 

Nos termos do edital do presente concurso, identifique-se, escreva sua redação e assine este 
formulário, e entregue-o na secretaria do curso de Direito da FA7 até 28/abr/2015. 
 

Nome completo do/a aluno/a: ________________________________________________ 
RA: ______________________________________________________________________ 
Texto manuscrito, legível, com extensão de 20 a 30 linhas. 
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Assinatura do/a aluno/a: ___________________________________ Data: ___/abr/2015 


