
 

 

 
 

 

REGULAMENTO 
 

1. Objetivo 
 

 O 1º Concurso de Redação do Fórum Paulista de Desenvolvimento, é 
uma iniciativa de seu comitê, com a finalidade de incentivar o 

pensamento, a criatividade e a originalidade dos alunos. 
 

 Contribuir para a melhoria da Educação do Estado de São Paulo, a 

partir do incentivo ao conhecimento de assuntos relacionados à 

economia, tecnologia e inovação, marketing, entre outros. 
 

2. Participação 
 

 Para participar do 1° Concurso de Redação FOPA, os participantes 

deverão formalizar sua inscrição no site oficial do evento: 
https://www.fopa.online/. 

 

 Os candidatos deverão ser alunos regularmente matriculados nas 
escolas vinculadas às redes particulares, estaduais e municipais do 

Estado de São Paulo. 
 

3. Tema e Especificações 
 

 Cada aluno escolherá o tema de sua redação, baseando-se em 2 painéis 

das palestras que ocorrerá durante o evento. O tema de cada uma se 

encontra no site oficial do evento. 
 

 Serão 27 Painéis para a escolha do participante, eles serão divididos 
em 3 Categorias: 
 

CATEGORIA I – Do painel 01 ao 09 
CATEGORIA II – Do painel 10 ao 18 

CATEGORIA III – Do painel 19 ao 27 

https://www.fopa.online/


 

 

 
 

 

 As redações digitadas deverão ser elaboradas no modelo de arquivo 
formato DOC (Word) e posteriormente enviadas para o endereço de e-

mail eletrônico: concursocultural@gcsm.online 
 

 As medidas padrão para formatação são: 
 

Fonte: Times New Roman ou Arial/ Tamanho: 12/ Cor: Preto 

Margens: Direita e inferior: 2cm/ Esquerda e superior: 3cm 

Espaçamento: 1,5 entre linhas/ Alinhamento: Justificado 
 

 A redação deverá inserir-se no Gênero Dissertativo, com um título, 
retratando a mensagem principal apresentada no texto. Mínimo de 20 

linhas, máximo de 30. 
 

 

 Informar no arquivo: 
 

Dados do candidato: Nome completo, Categoria e painéis escolhidos, 

série que está cursando, e-mail e telefone. 
 

Dados da Instituição: Nome da Instituição, Cidade e UF. 
 

4. Prazos e Cronograma 
 

 25 de Junho de 2020 – Início das Inscrições 
 

 07 de Julho de 2020 – Último dia para entrega das redações 

 

 20 de Julho de 2020 – Divulgação dos Resultados 

 

 27 de Julho de 2020 – Envio dos Prêmios 

 

5. Correção das Redações 
 

 As redações desse concurso serão avaliadas pelo comitê do Fórum 
Paulista de Desenvolvimento, sendo eles: Agostinho Turbian, 

Presidente do GCSM; Dr. Geraldo Alckmin, Médico e Governador de 
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SP entre 2001 e 2006, e de 2011 a 2018; Rafael Olivieri Reitor da 
Universidade Corporativa do GCSM e Marcelo Ramos Ceo da Axway 

América Latina. 
 

 Os critérios de avaliação serão: 
 

I. Qualidade da redação - Serão observadas a correção gramatical, a 
objetividade, a criatividade e ortografia, a concordância, a 

organização e a conclusão da ideia; 
 

II. Originalidade e criatividade - o texto não poderá ter sido 

publicado em quaisquer mídias ou participado de concursos 
anteriores; 

 

III. O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a 

contemplar a apresentação das ideias, o desenvolvimento destas e 

uma conclusão. 
 

 A redação será desconsiderada caso: 
 

I. Causar danos materiais ou danos morais a terceiros; 
 

II. Conter dados ou informações que constituam ou possam 

constituir crime, plágio ou que possam ser entendidos como 

incitação à prática de crimes; 
 

III. Constituir ofensa à liberdade e à crença; 
 

IV. Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou 

regional; 
 

6. Premiação 
 

 Serão premiados os alunos, autores das melhores redações. Haverá 1º e 

2º lugares entre as 3 categorias: 
 
 



 

 

 
 

 

CATEGORIA I – Painel 01 ao 09  
 

1° Colocado – 1 Tablet e publicação da redação na revista The Winners. 

2° Colocado – 1 Tablet 
 

CATEGORIA II – Painel 10 ao 18 
 

1° Colocado – 1 Tablet e publicação da redação na revista Vidi. 

2° Colocado – 1 Tablet 
 

CATEGORIA III – Painel 19 ao 27 
 

1° Colocado – 1 Tablet e publicação da redação na revista Vidi. 

2° Colocado – 1 Tablet  
 

7. Considerações finais 
 
 

 O candidato declara-se ciente e de acordo com as normas do presente 

regulamento. 
 

 O candidato está ciente da divulgação de sua redação. 
 

 A redação e documentos encaminhados à coordenação do concurso não 

serão devolvidos aos candidatos. 
 

 As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas e 

decididas pelo Comitê do FOPA. 
 

 Informações do Tablet:  
 

Tablet 7” Wifi 4gb Com TV GPS E Rádio FM - Tekpix 
- Sistema: Android 4.2 Jelly Bean 

- Tela 7" Touch Screen 

- Resolução Da Tela HD 1024x600 

- Processador Dual Core 

- Memória Ram: 1gb Ddr3 

- Memória Interna: 4gb - Expansível Até 32gb Com Cartão Micro Sd - Não 

Incluso 



 

 

 
 

 

- Wifi 

- 3g - Através De Modem Externo - Não Incluso 

- Câmera Frontal: 0.3 Mp 

- Câmera Traseira: 2mp 

- TV Digital 

- GPS 

- Rádio FM 

- Entrada Mini HDMI 


