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 Para os que lutam por uma vaga no ensino superior, em outubro inicia-se a maratona 
de provas. A maior parte dos processos seletivos já está definida e dentre as instituições 
catarinenses de ensino superior a principal novidade é o fato de a UDESC não mais adotar o 
vestibular vocacionado. 
 A prova de redação, diferentemente de outras disciplinas que possuem um programa 
com conteúdo específico, tem como objetivo aferir as competências linguísticas construídas ao 
longo da vida dos vestibulandos e a capacidade de posicionarem-se sobre diversos assuntos. 
As proposições podem versar sobre temas universais, atualidades ou relacionarem-se à 
temática de alguma das obras literárias indicadas, como é o caso da UFSC.  
 De um modo geral, o ponto de partida pode ser um título, uma imagem, um ou mais 
textos oferecidos como motivação para a escrita. Nesse caso, espera-se que o candidato não 
só identifique e desenvolva o assunto abordado, mas também demonstre capacidade para 
organizar as ideias, estabelecer relações, fazer uso de dados ou informações, elaborar 
argumentos com coerência e coesão textual de acordo com os critérios da norma culta.  
 Em relação ao gênero textual da redação, é preciso que o vestibulando fique atento ao 
comando da prova. A solicitação pode ser genérica (escreva um texto) ou específica (escreva 
uma dissertação-argumentativa, escreva uma narrativa, escreva uma carta, etc.). Entretanto, os 
examinadores costumam não aceitar composições escritas em versos. Além disso, é 
importante ater-se às orientações relativas ao limite de linhas (mínimo de 15 ou 20, máximo de 
30). 
 

Cuidados para não fazer feio na hora da prova de redação 
 Capriche na letra que deve ser legível. 
 Mantenha o foco no tema solicitado. 
 Atenha-se ao gênero textual pedido. 
 Cuide para não copiar trechos da coletânea de textos que serviu de base para o tema, 

pois demonstra falta de originalidade.  
 Escreva uma redação com início, meio e fim, não uma resposta a uma questão 

dissertativa. 
 Não identifique a composição com nome, assinatura ou apelido para não ser 

eliminado. 
 
Para saber mais sobre temas de atualidades, leia os artigos do Caderno Vestibular: 
Desopilando e criando um banco de ideias (20-07-2011) e Façam suas apostas (24-08-2011). 
 

Algumas características das provas de redação  
dos principais vestibulares de Santa Catarina 

Instituição Datas das provas Principais características da prova de redação 
ENEM 22 e 23-10-2011 Conforme edital, o candidato deve produzir um texto dissertativo-

argumentativo a partir de uma situação problema e de subsídios 
oferecidos no qual desenvolva reflexão sobre um tema de ordem 
política, social ou cultural. 
As notas do ENEM poderão ser aproveitadas nos processos seletivos 
do IFSC, da UFSC e da UFFS. 

UDESC 20-11-2011 
(provas objetivas 

e redação) 

Conforme edital, o texto a ser escrito deverá ser uma dissertação 
(tema relacionado à atualidades/conhecimentos gerais.  

ACAFE 27-11-2011 O edital não estabelece o gênero textual da redação. Nos últimos 
vestibulares, os candidatos deveriam escrever um texto sobre o 
tema solicitado, o qual costumava versar sobre atualidades. 

                                                        
1 Artigo publicado no Caderno Vestibular do jornal Diário Catarinense em 12-10-11. 



IFSC 4-12-2011 Para o ingresso pelo IFSC: o edital não estabelece o gênero textual 
da redação. Nos últimos vestibulares, solicitou-se a escrita de um 
texto dissertativo-argumentativo. 
Para os que optarem pelo ingresso pelo SISU, a nota será a do ENEM. 

UFSC 10 a 12-12-2011 O edital não estabelece o gênero textual da redação. Costuma 
oferecer mais opções de gêneros textuais aos candidatos, tais 
como: dissertação, narração, carta-argumentativa, conto, crônica e 
notícia. As propostas podem versar sobre assuntos universais, 
atualidades ou a temática abordada em uma das obras literárias 
sugeridas. 
Os alunos podem optar pelo aproveitamento da nota do ENEM. 

 


