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RESOLUÇÃO CEPE - Nº 2019.19

Altera a prova de Redação dos Vestibulares e do Processo Seletivo
Seriado, da UEPG.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, na reunião do dia 19 de novembro de 2019, considerando os termos do expediente
protocolado sob no 19.000017772-7, de 07.10.2019, que foi analisado pela Câmara de Graduação, através
do Parecer deste Conselho sob no 2019.20, aprovou e eu, Vice-Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

 

Art. 1o Fica aprovada a alteração dos gêneros textuais da prova de Redação dos
Vestibulares e do Processo Seletivo Seriado – PSS I, II e III, da Universidade Estadual de Ponta Grossa –
UEPG, conforme segue:

 
VESTIBULAR

CAMPOS DE
ATUAÇÃO SOCIAL
E/OU ESFERAS DE

CIRCULAÇÃO

GÊNEROS TEXTUAIS
AÇÕES PREVISTAS

(Necessárias para leitura do comando, para
leitura dos textos de apoio, para produção do
texto-resposta)

Práticas de estudo,
jornalístico-midiático e
vida pública

- TEXTO DISSERTATIVO
ARGUMENTATIVO
- RESUMO
- CARTA ABERTA

Compor, comparar, descrever,
expor, relacionar, identificar
pontos de vista, analisar estratégias
linguístico-discursivas, identificar
e denunciar discursos de ódio que
envolvam desrespeito aos Direitos
Humanos, seleção, organização e
interpretação de fatos e dados.

 
PROCESSO SELETIVO SERIADO

ETAPA

CAMPOS DE
ATUAÇÃO SOCIAL
E/OU ESFERAS DE

CIRCULAÇÃO

GÊNEROS TEXTUAIS
AÇÕES PREVISTAS

(Necessárias para leitura do
comando, para leitura dos textos
de apoio, para produção do texto-
resposta)



ETAPA

CAMPOS DE
ATUAÇÃO SOCIAL
E/OU ESFERAS DE

CIRCULAÇÃO

GÊNEROS TEXTUAIS
AÇÕES PREVISTAS

(Necessárias para leitura do
comando, para leitura dos textos
de apoio, para produção do texto-
resposta)

PSS I Vida pessoal, cotidiano
e artístico-literária

- NARRATIVAS (de
aventura, enigma, ficção
científica, de humor, terror,
fantásticas, míticas)
- RELATO DE
EXPERIÊNCIA(S)
VIVIDA(S)

- CARTA PESSOAL

Compor, comparar, dar
continuidade ou concluir,
completar, relacionar.

PSS II
Práticas de estudo,
jornalístico-midiático e
vida pública

- CARTAS (do leitor,
reclamação, solicitação)
- RESUMO

- TEXTO DISSERTATIVO
ARGUMENTATIVO

Compor, comparar,
descrever, expor,
relacionar, identificar
pontos de vista, analisar
estratégias linguístico-
discursivas, identificar e
denunciar discursos de
ódio que envolvam
desrespeito aos Direitos
Humanos, seleção,
organização e
interpretação de fatos e
dados

PSS III
Práticas de estudo,
jornalístico-midiático e
vida pública

- TEXTO DISSERTATIVO
ARGUMENTATIVO
- RESUMO

- CARTA ABERTA

Compor, comparar,
descrever, expor,
relacionar, identificar
pontos de vista, analisar
estratégias linguístico-
discursivas, identificar e
denunciar discursos de
ódio que envolvam
desrespeito aos Direitos
Humanos, seleção,
organização e
interpretação de fatos e
dados

 

Art. 2o Fica aprovada a alteração do anexo da Resolução CEPE no 025, de 26 de
setembro de 2017, no que concerne ao valor máximo atribuído a questão de Redação dos Vestibulares da
UEPG, que passa a ser de 1.000 (um mil) pontos.

 

Art. 3o Fica aprovada a alteração no quantitativo de linhas para a prova de Redação dos
Vestibulares e do PSS I, II e III, da UEPG, conforme segue:

 

NÚMERO MÁXIMO NÚMERO MÍNIMO
20 linhas 10 linhas

 

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
 



Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
do ano de 2020. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Documento assinado eletronicamente por Everson Augusto Krum, Vice-reitor, em 21/11/2019, às
15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando
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