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EDITAL 
 

PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO - 2017 

“O que posso fazer para tornar mais sustentável o ambiente 
em que vivo para construir um Estado melhor para todos?” 

 
 

(Os desafios de Mato Grosso do Sul para se tornar um estado 
sustentável ao chegar aos 40 anos.) 

 
Acreditando que a educação é o caminho para a transformação 
pessoal do cidadão e de toda uma sociedade e diante dos trabalhos 
prestados para o setor educacional do Estado de Mato Grosso do Sul, 
bem como sendo um incentivador das práticas sustentáveis, o 
Deputado Estadual Beto Pereira, no uso de suas atribuições 
organiza o PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO – 2017, e apresenta, como 
estratégia, o reforço inclusão do assunto sustentabilidade nas escolas 
públicas de todo o Estado, com o tema:“ “O que posso fazer para 
tornar mais sustentável o ambiente em que vivo para 
construir um Estado melhor para todos?”- Os desafios de Mato 
Grosso do Sul para se tornar um estado sustentável ao chegar aos 40 
anos”, para comemorar os 40 anos de Mato Grosso do Sul, e 
considerando a importância de estimular o debate sobre um assunto 
tão importante para o futuro das próximas gerações, resolve: 
Declarar aberto o PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO - 2017, na forma do 
Regulamento a seguir, com as regras e condições para participação e 
premiação. 

 
REGULAMENTO 

 
Art.1º  
O PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO - 2017, promovido pelo Gabinete do 
Deputado Estadual Beto Pereira, em parceria com o Curso de Letras 
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, é aberto 
aos alunos do 9º ano ensino fundamental e 1º anos do ensino 
médio, das escolas estaduais e municipais de todos os municípios de 
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Mato Grosso do Sul, visando, por meio do incentivo à reflexão e ao 
debate, despertar nos estudantes o interesse por temas relacionados 
ao meio ambiente e a sustentabilidade no contexto dos desafios do 
Estado para alcançar excelência nesse setor e a responsabilidade de 
cada um na preservação do meio ambiente.  
 

TEMA DO CONCURSO: “O que posso fazer para tornar mais 
sustentável o ambiente em que vivo para construir um Estado 

melhor para todos?” 
 

Art. 2º  
O PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO – 2017 é dirigido exclusivamente aos 
estudantes do 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino 
médio regularmente matriculados nas Escolas Públicas estaduais e 
municipais de Mato Grosso do Sul.  
A redação deve abordar o tema dentro dos aspectos relacionados aos 
desafios de Mato Grosso do Sul para ase tornar um estado 
sustentável e a responsabilidade de cada cidadão na preservação do 
meio ambiente.  
 
 

DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E INSCRIÇÃO 
 

Art. 3 
As escolas interessadas em participar do Concurso deverão acessar o 
endereço eletrônico:  
www.betopereirams.com.br/premioipederedacao 
Nesse local estão disponíveis o material de divulgação, o 
Regulamento do Concurso, o Formulário de Participação e o 
Formulário de Redação e a publicação. 
 
Art. 4 
Os professores das escolas participantes deverão trabalhar o tema 
com os alunos, incentivando seu debate no ambiente escolar e 
extraclasse, bem como organizar e supervisionar a confecção dos 
trabalhos, que deverão ser realizados em sala de aula, em formulário 
próprio, disponibilizado no endereço eletrônico mencionado. 
 
Art. 5 
São pré-requisitos do trabalho concorrente: 
a) ser realizado no ambiente de sala de aula; 
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b) ser confeccionado no Formulário de Redação, disponibilizado no 
endereço eletrônico PRÊMIO IPÊ DE REDAÇÃO – 2017; 
c) ser devidamente identificado; 
d) tratar do tema proposto, qual seja “O que posso fazer para 
tornar mais sustentável o ambiente em que vivo para 
construir um Estado melhor para todos?”; 
e) ser realizado individualmente; 
f) ser inédito e original. 
§ 1º – No Formulário de Redação deverá constar a redação inscrita, 
os dados do aluno e o nome do professor responsável pela discussão 
do conteúdo, dentro do tema proposto no concurso. 
§ 2º – A redação deverá ter no mínimo (20) e no máximo (30) 
linhas. Redações que não obedecerem esses limites serão 
eliminadas. 
§ 3º – As escolas que não preencherem todas as informações 
necessárias requeridas pelo sistema e Inscrição do concurso e, que 
enviarem mais de um trabalho por aluno terão seus trabalhos 
desconsiderados e, consequentemente, não serão objetos de 
correção.  
 
Art. 6  
A escola participante do concurso deverá enviar os trabalhos para: 
Rua Marquês de Lavradio, 1159 - Jardim São Lourenço - CEP 
79041-340 – Campo Grande MS, até o dia 25 de agosto de 2017 
(Data da postagem), juntamente com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, disponibilizada no endereço eletrônico. 
§ 2º – Os trabalhos postados após 25 de agosto de 2017 não serão 
recebidos pela comissão julgadora. 
 
Art. 7 
A participação no Prêmio Ipê de Redação implica, 
automaticamente, na autorização para que os organizadores utilizem 
os trabalhos e as imagens dos autores dos textos em publicações, 
materiais e eventos institucionais e, em caso de menor de idade, a 
inscrição deverá vir acompanhada do termo de autorização (ver 
modelo no hotsite do concurso), assinado pelo responsável legal do 
menor, sob pena de indeferimento da inscrição. 
 

DO JULGAMENTO  
 

Art. 8  
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Os trabalhos apresentados serão examinados por Comissão 
Julgadora, constituída em duas etapas classificatórias e eliminatórias: 

I – Cada redação será analisada por uma dupla de jurados composta 
por professores e acadêmicos do curso de Letras da Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, sendo a média calculada a 
partir das duas notas atribuídas. Serão selecionadas e classificadas 
somente as redações que obtiverem nota igual ou superior a 9,0. 
Caso não haja ao menos três redações classificadas com nota igual 
ou superior a 9,0, serão selecionadas redações com nota igual ou 
superior a 8,0. 

II – As redações selecionadas serão novamente corrigidas e 
analisadas por um trio de professores doutores do curso de Letras da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, sendo a média 
calculada a partir das três notas atribuídas nesta etapa. Serão 
desconsideradas as notas atribuídas na etapa I. 

 
Art. 9 
A Comissão Julgadora deverá selecionar e classificar as redações 
inscritas no Prêmio Ipê de Redação levando em conta os seguintes 
critérios técnicos e pedagógicos: 

1) Demonstrar conhecimento do registro escrito formal da língua 
portuguesa; 

2) Compreensão e adequação à proposta temática da redação; 

3) Sequência e organização dos argumentos desenvolvidos; 

4) Elaboração de proposta de intervenção ou solução para os 
problemas suscitados pelo tema. 

 
 DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 10 
O aluno que vencer em primeiro lugar receberá como prêmio: 
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I – 1 final de semana em Bonito no Zagaia Resort com direito a 
transporte até o local, hospedagem, e alimentação (pensão 
completa), em data a ser definida, com acompanhante. 
II – Certificado de premiação e reconhecimento. 
O aluno que vencer em segundo lugar receberá como prêmio: 
I – 1 computador portátil (Notebook) 
II – Certificado de premiação e reconhecimento. 
O aluno que vencer em terceiro lugar receberá como prêmio: 
I – 1 Tablet 
II – Certificado de premiação e reconhecimento. 
 
Art. 11 
O professor responsável, cujo nome esteja no formulário do trabalho 
selecionado pelos alunos que obtiverem as primeiras três colocações, 
receberá os seguintes prêmios: 
I – 1 Tablet (Computador Touchscreen portátil). 
II – Certificado de premiação e reconhecimento. 
Parágrafo único  
Cada professor poderá ser agraciado apenas uma vez, mesmo 
quando responsável por mais de um aluno premiado. 
 
Art. 12 
A escola, na qual o aluno vencedor do primeiro lugar estuda, 
receberá a seguinte premiação: 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), destinados através de 
emenda parlamentar no ano de 2018, repassados para a Associação 
de Pais e Mestres. O recurso deverá aplicado em equipamentos e 
melhorias na escola. 
A escola, na qual o aluno vencedor do segundo lugar estuda, 
receberá a seguinte premiação: 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinados através de emenda 
parlamentar no ano de 2018, repassados para a Associação de Pais e 
Mestres. O recurso deverá aplicado em equipamentos e melhorias na 
escola. 
A escola, na qual o aluno vencedor do terceiro lugar estuda, receberá 
a seguinte premiação: 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados através de emenda 
parlamentar no ano de 2018, repassados para a Associação de Pais e 
Mestres. O recurso deverá aplicado em equipamentos e melhorias na 
escola. 
Parágrafo único  



                                                       

   

Rua Marquês de Lavradio, 1159 – Jardim São Lourenço – Campo Grande – MS 
CEP 79041-340 – Fone (67) 3326-2022 

Os Diretores das Escolas premiadas assumem o compromisso de 
enviar à comissão organizadora, no prazo máximo de 90 dias após a 
premiação, o cronograma de aplicação dos recursos.  
 
Art. 13 – O resultado do Concurso será divulgado até o dia 03 de 
outubro de 2017.  
 
Art. 14 
A entrega dos prêmios ocorrerá até o dia 16 de outubro 2017, em 
cerimônia a ser planejada pela comissão organizadora.  
Parágrafo único  
A critério da comissão organizadora, a premiação poderá ocorrer na 
escola em que haja premiados ou em cerimônia específica a ser 
realizada em local a ser determinado.  
 
Art. 15 
Os alunos e as escolas vencedoras receberão comunicação da DPU 
com informações detalhadas sobre a premiação. 
 
Art. 16 
Estão impedidos de participar do Concurso os membros da Comissão 
Julgadora, bem como seus parentes em linha reta, colateral ou afim, 
até o segundo grau. 
 
Art. 17 
Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema 
e nas especificações deste regulamento, os que forem realizados fora 
do formulário específico, bem como aqueles enviados em 
desconformidade com as disposições dos Artigos 05 e 06. 
 
Art. 18  
Após o prazo de três meses da data de divulgação do resultado, os 
trabalhos enviados à Comissão Julgadora serão doados a uma 
instituição de reciclagem, com exceção dos trabalhos vencedores. 
 
Art. 19  
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 
 


