
CURSO CORRIGINDO REDAÇÕES NA UFG

O Curso Corrigindo Redações na UFG é realizado pelo Centro de Seleção da Pró-Reitoria de 
Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

Por meio desse curso, a UFG mantém um espaço de interação e de troca de experiência entre 
os professores da universidade e os professores de Língua Portuguesa de outras instituições de 
ensino superior e de ensino médio.

Ao final do curso, serão selecionados, entre os participantes, professores para compor a equipe 
de correção da Prova de Redação dos Processos Seletivos de 2012.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
12 a 17 de agosto de 2011 (somente pelo site)

PÚBLICO ALVO:
- Alunos do estágio de Português do curso de licenciatura em letras da UFG (Estágio IV do curso de 
Goiânia e Catalão e Estágio II de Jataí) e alunos de monografia IV do curso de bacharelado em letras  
da UFG;
- Alunos de pós-graduação em Letras ou Linguística;
- Professores de Português das redes pública e particular;
- Pessoas com graduação em Letras ou Linguística sem vínculo empregatício.

TAXA DE INSCRIÇÃO

Público Valor

Alunos do estágio de Português do curso de licenciatura em letras da UFG (Estágio 
IV do curso de Goiânia e Catalão e Estágio II de Jataí) e alunos de monografia IV do 
curso de bacharelado em letras da UFG;

R$ 20,00

Alunos de pós-graduação em Letras ou Linguística e Professores de  Português  da 
rede pública;

R$ 45,00

Professores de  Português  da rede particular e Pessoas com graduação em Letras 
ou Linguística sem vínculo empregatício.

R$ 90,00

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR
✔ Ficha de inscrição encaminhada via internet;
✔ Fotocópia do Diploma de graduação em Letras;
✔ Declaração ou comprovante de matrícula do curso (para alunos da pós-graduação em Letras ou 
Linguística);
✔ Declaração ou comprovante de matrícula do último período/semestre curso de graduação em Letras 
da UFG (para alunos do Estágio IV de licenciatura e monografia IV do bacharelado);
✔ Fotocópia  do  comprovante  de  vínculo  de  trabalho  –  contracheque,  declaração,  etc.  (para 
professores das redes pública e particular);
✔ Comprovante do pagamento de inscrição.

Para homologar a inscrição, o participante deverá entregar toda documentação até às 17 horas do 
dia  18  de  agosto  de  2011,  no  Centro  de  Seleção  da  UFG,  situado  à  Rua  226,  qd.  71,  Setor 
Universitário ou enviá-la por Sedex, com data de postagem até 18/08/11.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO
Data: 20 e 21 de agosto e 10 e 11 de setembro de 2011.
Horário: 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
Local: Centro de Aulas D, Campus Colemar Natal e Silva, Setor Universitário

NÚMERO DE VAGAS: 240 

CARGA HORÁRIA: 40 horas

INSCREVA-SE! Além da capacitação profissional, o curso promove a aproximação dos professores 
com o cotidiano do ensino médio.
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