RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE
EXTENSÃO - PBAEX

REGISTRO PROEX N°
004 /2015

Anexo V
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CAMPUS: BOA VISTA ZONA OESTE
TÍTULO PROJETO: I CONCURSO DE REDAÇÃO DO IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA
OESTE
COORDENADOR DO PROJETO: Sandra Grützmacher (apoiada pela Equipe: Elieson Souza Silva,
Gelda Márcia Lacerda Macedo, Hudson do Vale de Oliveira, Jullyandry Coutinho Viana dos Santos)
No período de análise das redações, já na execução do Concurso, também tivemos o apoio da professora
Gisela Hahn Rosseti.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
DURAÇÃO
DIAS DA SEMANA
INÍCIO
TERMINO
Não foi definido um dia
fixo; assim, o aluno
24/11/2015
bolsista executou suas
atividades na instituição,
OBS.: Ampliamos o prazo, em virtude de
conforme as demandas
o Regulamento e o Concurso terem
6 meses
específicas do projeto,
24/05/2015
ocorrido somente em dezembro (os
bem como de acordo com
atrasos são decorrentes da greve do
as adequações necessárias
Estado, que atingiu a Escola Estadual
de cada instituição
Professora Elza Breves de Carvalho)
envolvida.
NOME DOS ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROJETO:
1. ISNAEL SILVA DO NASCIMENTO (aluno bolsista que ingressou no segundo mês do projeto/da
bolsa, substituindo a aluna Giovanna Muniz da Silva)
2. Gilcélia Ferreira da Silva (voluntária)
PÚBLICO ALVO: Alunos matriculados no Ensino Médio (Regular e Eja) da Escola Estadual Professora
Elza Breves de Carvalho e alunos do IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste (Ensino Técnico).
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10h
CARGA HORÁRIA TOTAL: 240h
LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nas salas da Escola Estadual Professora Elza Breves de
Carvalho
OBJETIVO DO PROJETO:
Contribuir para a melhoria dos processos de leitura e de escrita, valorizando os escritores/participantes do
concurso.
Realizar o I concurso de redação do campus Boa Vista Zona Oeste.
Ampliar os benefícios do concurso de redação, a fim de que mais estudantes participem e percebam a
importância da escrita.
2 – INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Roraima (IFRR), por meio do Campus Boa Vista Zona Oeste (cuja sede provisória é
a Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, instituição parceira neste projeto), está ampliando
seus atendimentos, alcançando um grande número de moradores da intitulada Zona Oeste de Boa Vista,
capital de Roraima. Essa região contempla uma média de 75% da população da cidade supracitada.
Portanto, não há como não se pensar em atingir, por meio de um projeto de extensão, uma parcela da
população que se apresenta em um número tão elevado de pessoas.
No entanto, não é só a representação do público que deve ser levada em conta. Também é necessário

entender a importância da prática da escrita e da leitura, foco do projeto em questão. O IFRR, que sempre
precisa buscar a criticidade e a cidadania, deve, por isso mesmo, incentivar tais práticas entre os discentes
em suas comunidades. E, finalizando, ratifica-se a ideia de ampliar o nome da instituição (IFRR), bem como
acerca das práticas da escrita por meio do concurso de redação.
3 – DESENVOLVIMENTO
Obtivemos com as oficinas e a realização do concurso inúmeros resultados benéficos, e podemos observar
que vários participantes das oficinas adquiriram conhecimento de como se prepararem para fazer uma boa
redação. Compreenderam como iniciar e terminar uma redação, obedecendo aos critérios básicos.
Obtivemos total interação dos participantes no que diz respeito à participação por meio de perguntas nas
oficinas, nas quais analisamos boas redações, como, por exemplo, a redação “Sem álcool”, produzida no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano 2013. Comentamos passo a passo essa redação.
Enfrentamos um pequeno atraso por conta da greve dos professores da rede Estadual de Ensino.
Neste projeto, como discente e bolsista, adquiri muita experiência e fui bem instruído pela nossa
coordenadora professora Sandra, que nos transmitiu suas inúmeras experiências como especialista na área, e
pude expandir mais o meu conhecimento.
As fotos abaixo representam momentos em que as oficinas foram realizadas.

Finalizando, realizamos o concurso, com 20 redações analisadas e corrigidas e chegamos à premiação dos
três mais bem colocados, sendo dois alunos do Ensino Técnico do IFRR/ CBVZO, e um do ensino médio da
Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho.
Obs.: Segundo as orientações do Edital PBAEX 2015, nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2015, houve
exposição de banner acerca do Projeto “I Concurso de Redação” no IV Fórum de Integração do IFRR.
Além disso, o projeto foi inscrito para a publicação dos Resumos nos Anais do Fórum.
3.1 - PONTOS POSITIVOS, NEGATIVOS E SUGESTÕES
Como citado no objetivo do projeto, o público- alvo são alunos do ensino médio da Escola Estadual
Professora Elza Breves de Carvalho e alunos do Campus Boa Vista Zona Oeste. Sendo assim, com a
paralização dos professores do estado, ficamos impossibilitados de seguir o cronograma das oficinas nas
salas de aula do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho.
Apesar do atraso, realizamos algumas oficinas, expusemos redações exemplares no banner que foi criado
para dar apoio ao desenvolvimento do concurso e atingimos o ponto mais alto do nosso planejamento: a
realização do concurso.

3.2 - QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS
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AM DO
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ALUNOS DESISTENTES, SE HOUVE, JUSTIFIQUE?
Sim, a aluna Giovanna Muniz da Silva desistiu após cumprir as atividades relativas ao primeiro mês. A
discente enfrentou problemas familiares que, inclusive, a fizeram desistir do Curso Técnico em Serviços
Públicos. Eis o motivo de sua desistência.
PUBLICO- ALVO DESISTENTE, SE HOUVE, JUSTIFIQUE?
Os alunos da Escola Estadual Professora Elza Breves da Carvalho não chegaram a participar das oficinas,
em razão das dificuldades encontradas no horário de suas aulas, o qual estava em regime de recuperação da
carga horária em função da greve dos servidores estaduais.
Apesar disso, eles tiveram acesso às publicações de dicas de Redação no Banner produzido para este fim.
Além disso, participaram do concurso de Redação, o qual foi amplamente divulgado por meio de cartazes
espalhados em toda a escola. Cabe salientar, também, que a Equipe do CBVZO, designada a coordenar o
Concurso de Redação, passou em todas as salas de Ensino Médio da Escola Estadual Professora Elza
Breves, incentivando os alunos a participarem, bem como explicando detalhadamente o Regulamento.
Percebemos que essa ação deu certo, tanto que uma das primeiras colocadas é aluna da Escola Estadual:
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Programa de bolsa de Extensão- PBAEX 2015
RESULTADO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO DO CBVZO
Colocação

Nome

Escola

1º Lugar

Darci Romero Faria

IFRR/CBVZO

2º Lugar

Djanir Cristina Soares de Souza

IFRR/CBVZO

3º Lugar

Fernanda Pereira G. de Oliveira

Estadual Professora Elza Breves de Carvalho
Boa Vista-RR, 09 de dezembro de 2015.

Entrega de medalhas, certificados e prêmios ao primeiro, ao segundo e ao terceiro colocados.

Boa Vista-RR, 15 de dezembro de 2015.

ISNAEL SILVA DO NASCIMENTO
Assinatura do bolsista

SANDRA GRÜTZMACHER
Orientadora do Projeto de Extensão

ANEXO I
REGULAMENTO
I CONCURSO DE REDAÇÃO DO IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE
1 - Objetivo: contribuir para a melhoria dos processos de leitura e de escrita, valorizando os escritores e
participantes do concurso.
2 - Tema:
Existe amizade para a vida inteira?
3 - Justificativa:
O Instituto Federal de Roraima, por meio do Campus Boa Vista Zona Oeste (cuja sede provisória é a Escola
Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, instituição parceira neste projeto), está ampliando seus
atendimentos, alcançando um grande número de moradores da intitulada zona oeste de Boa Vista, capital de
Roraima. É necessário entender a importância da prática da escrita e da leitura, foco do projeto em questão. O
IFRR deve buscar em suas atividades intra e interinstitucionais e, mais ainda, em suas atividades e relações
acadêmicas a criticidade e a cidadania, deve, por isso mesmo, incentivar tais práticas entre os discentes em
suas comunidades.
4 - Da Participação:
Podem participar do I Concurso de Redação alunos regularmente matriculados no IFRR/Campus Boa Vista
Zona Oeste, nos Cursos Técnicos, e na Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, no Ensino Médio
(Regular e EJA).
5 - Da Divulgação do Regulamento:
A equipe do projeto será responsável pela ampla divulgação do Regulamento.
6 - Da Redação e da Entrega:
a. Cada aluno poderá concorrer com apenas uma redação, em uma lauda, em papel A4 ou pautado;
b. Sobre o número de linhas, observe: no mínimo, 20 (vinte) linhas, e, no máximo, 30 (trinta) linhas;
c. A redação será avaliada nos seguintes quesitos: originalidade, criatividade, ortografia, legibilidade, coesão,
coerência e adequação do texto à temática.
d. A redação deverá ser entregue em uma cópia digitada ou escrita à mão de forma legível, com identificação:
nome completo, curso (quando for o caso), escola e série, da seguinte forma:
NOME COMPLETO:___________________________________________________
ESCOLA: _____________________________________________________________
CURSO (quando for o caso):______________________________________________
SÉRIE: _______________________________________________________________
e. As redações deverão ser entregues aos cuidados da Comissão de Avaliação no IFRR/Campus Boa Vista
Zona Oeste, Portaria nº082, de 26 de novembro de 2015, de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015, das
14h às 21h.

7 – Da Avaliação:
A Comissão de Avaliação será composta por docentes e técnicos do IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste,
coordenada pela Professora Sandra Grützmacher.
A referida Comissão elegerá, entre todas as redações inscritas, as três melhores, considerando: originalidade,
criatividade, ortografia, legibilidade, coesão, coerência e adequação do texto à temática.
8 – Dos Prazos e do Cronograma:

Dia 26 de novembro de 2015 – LANÇAMENTO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO DO
IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE E PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO.

De 26 a 30 de novembro de 2015 – DIVULGAÇÃO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO DO
IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE.

De 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015 – PERÍODO PARA ENTREGA DAS REDAÇÕES,
SOB RESPONSABILIDADE DE CADA ALUNO, NA SALA ADMINISTRATIVA DO CBVZO, NA
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELZA BREVES DE CARVALHO.


De 07 a 09 de dezembro de 2015 – ANÁLISE DAS REDAÇÕES.


IFRR.

Dia 09 de dezembro de 2015 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO NO MURAL E NO SITE DO



De 10 e 11 de dezembro de 2015 – ENTREGA DOS PRÊMIOS AOS ALUNOS VENCEDORES.

9 - Da Premiação:
Todos os participantes receberão medalha.
1º colocado – Medalha de Ouro, certificado de participação e prêmio surpresa;
2º colocado – Medalha de Prata, certificado de participação e prêmio surpresa;
3º colocado – Medalha de Bronze, certificado de participação e prêmio surpresa.
10 – Considerações Gerais:
a.

A decisão da Comissão de Avaliação é soberana, não cabendo recurso em qualquer instância.

b.
As redações inscritas e/ou selecionadas poderão ser utilizadas pelo IFRR/Campus Boa Vista Zona
Oeste, objetivando a divulgação dos trabalhos comunitários executados, sem fins comerciais.
c.
A Comissão Organizadora do I concurso de Redação será responsável, para todos os fins, pelos atos
referentes ao desenvolvimento do concurso, seleção, classificação final e premiação.
d.
Este Regulamento poderá sofrer alterações no decorrer do concurso, desde que haja concordância
da maioria dos representantes da comissão e que não acarretem prejuízos aos participantes.
Boa Vista-RR, 26 de novembro de 2015.

Comissão Organizadora:

Professora Sandra Grützmacher
Professor Hudson do Vale de Oliveira
Professor Elielson Souza Silva
Técnica Gelda Marcia Lacerda Macedo
Discente Isnael Silva Do Nascimento
Professora Voluntária Gisela Hahn Rosseti
Professora Voluntária Jullyandry Coutinho Viana dos Santos

ANEXO II

