
 
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 01 / 2020 / PPgCC  
REDAÇÃO TÉCNICA EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 
1. A Redação Técnica em Ciência da Computação ocorrerá no dia 02/12/2019 e será 

realizada à distância em formulário eletrônico: 

• Horário: das 12h00 às 13h30 

• Local: endereço eletrônico do PPgCC <https://ppgcc.ufersa.edu.br/editais-2019/> 

2. Requisitos: 

• Conexão com a internet; 

• Navegador web; 

• Processador de textos; 

• Gerador de PDF ou função “Salvar como PDF” no processador de textos. 

3. A avaliação é composta de redação dissertativa que, ao término, será anexada ao 

formulário eletrônico. Este documento deverá ter a seguinte formatação/características: 

• Fonte: Times New Roman 

• Tamanho da fonte: 12 

• Espaçamento entre linhas: Simples 

• Quantidade máxima de palavras: 650 

• Formato do arquivo: PDF 

• Tamanho máximo: 1 MB 

4. Tema: 

• O tema será divulgado no momento do início da avaliação e estará disponível no 

endereço eletrônico do PPgCC <https://ppgcc.ufersa.edu.br/editais-2019/>. 

5. Conforme Edital 01.2020 – PPgCC, a redação será avaliada pelos seguintes critérios:  

• Título: o título é interessante e pertinente? 

• Legibilidade: escreve de forma compreensível e organizada? 

• Ortografia: escreve e acentua corretamente as palavras? 

• Pontuação: utiliza os sinais de pontuação corretamente? 

• Parágrafos: observa e respeita construções de parágrafos? 

• Concordância: aplica corretamente a concordância verbal e nominal? 

• Vocabulário: usa termos adequados e variados? 

• Coerência: as ideias são claras e pertinentes? 

• Foco: evitou distanciar-se da ideia principal do tema? 

• Sequenciamento: o texto possui introdução, desenvolvimento e conclusão? 
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6. A identificação de plágio na redação ensejará nota zero em sua avaliação.  

7. A inserção de nome, CPF, RG, apelido, outros dados ou características que permitam a 

identificação do candidato no arquivo PDF que contém a redação ensejará nota zero em 

sua avaliação. 

8. Procedimento: 

• Acessar o endereço eletrônico do PPgCC <https://ppgcc.ufersa.edu.br/editais-

2019/> em computador com os requisitos descritos no item 2; 

• Verificar o tema da redação; 

• Preencher corretamente o formulário com Nome Completo e CPF; 

• Elaborar título e redação no processador de textos conforme orientações dos itens 

3, 5, 6 e 7 acima; 

• Ao término, respeitando o limite de duração informado abaixo, converter o 

arquivo para formato PDF e anexar ao formulário eletrônico; 

• Submeter (enviar) o formulário eletrônico devidamente preenchido e com o PDF 

anexado, respeitando o horário de término informado. 

9. Duração: 

• A Redação Técnica em Ciência da Computação terá duração máxima de 1 hora 

e 30 minutos. 

10. Dúvidas:  

• Eventuais dúvidas sobre as presentes instruções podem ser dirimidas pelo e-mail 

ppgcc@uern.br até 28/11/2019. 

11. A coordenação do processo seletivo não se responsabilizará por eventuais dificuldades na 

realização da redação (e seu envio) em decorrência de falhas de conexão ou de problemas 

técnicos de terceiros. 

 

 

Mossoró, 20 de novembro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Marcelino Pereira dos Santos Silva 

Coordenador UERN 

Profª Drª Angélica Félix de Castro 

Coordenadora UFERSA 

 

   Prof. Dr. Francisco Chagas de Lima Júnior           Prof. Dr. Paulo Gabriel Gadelha Queiroz 

Vice-Coordenador UERN                                      Vice-Coordenador UFERSA 
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