
	

Redação	para	a	PMBA	
	
O	PROGRAMA	
	
→ Curso	100%	virtual	(você	pode	estudar	onde	quiser);	
→ 6	temas	+	textos	de	apoio,	recebidos	semanalmente,	via	e-mail;	
→ 6	produções	=	6	correções;	
→ Correção	 minuciosa	 das	 redações	 que	 você	 produz	 sobre	 cada	 um	 dos	 temas,	

segundo	critérios	do	edital;	
→ Apostila	de	Redação	(em	pdf,	para	ser	lida	no	computador,	tablet	ou	celular);	
→ Materiais	de	apoio	(cronograma,	folha	de	redação	etc.);	
→ Tira-dúvidas	por	e-mail	(sem	limite	de	envios).	

	
AS	INSCRIÇÕES	
	
As	inscrições	serão	realizadas	entre	os	dias	4	e	17	de	julho	de	2016.	
	
A	TURMA	
	
Tipologia	textual	trabalhada	 Dissertação	argumentativa	
Quantidade	de	temas	trabalhados	 6	temas	
Quantidade	de	textos	corrigidos	 6	correções	
Início	das	inscrições	 04.07.2016	
Finalização	das	inscrições	 17.07.2016	
Início	da	turma	 18.07.2016	
Finalização	da	turma	 02.09.2016	
Valor	 R$150,00	(preço	promocional	até	17/07)	

Forma	de	pagamento	
12x	de	R$12,501	ou	R$150,00	à	vista.	
Boleto,	 cartão	 (12x),	 depósito	 ou	
transferência	bancária2	

	
	
POSSÍVEIS	DÚVIDAS	
	
Como	funciona?	
Com	 base	 no	 cronograma	 da	 turma	 (veja	 abaixo),	 um	 tema	 +	 textos	 de	 apoio	 são	
disponibilizados,	 semanalmente,	 por	 e-mail.	 Dentro	 do	prazo,	 você	 digitalizará	 a	 sua	
produção	 textual	 (escrita	 em	 nossa	 Folha	 de	 Redação)	 e	 a	 remeterá	 ao	 e-mail	
contato@redacaonotadez.com.br.	 O	 Redação	 Nota	 Dez	 devolverá	 o	 seu	 texto	

																																																													
1	Não	inclusa	a	taxa	de	operação.	
2	 Para	 pagamentos	 via	 depósito	 ou	 transferência	 bancária	 (Banco	 do	 Brasil),	 os	 dados	 devem	 ser	
solicitados	pelo	e-mail	contato@redacaonotadez.com.br	e	o	comprovante	deve	ser	enviado	para	este	
mesmo	e-mail.	



	

corrigido	 e	 comentado	 à	 sua	 caixa	 de	 e-mail.	 É	 importante	 salientar	 que	 todas	 as	
etapas	 desse	 exercício	 textual	 (recebimento	 do	 tema	 –	 envio	 da	 produção	 –	
recebimento	 da	 correção)	 respeitam	 o	 cronograma,	 o	 qual	 também	 será	
disponibilizado	no	primeiro	dia	da	turma	a	todos	os	alunos	inscritos.	
	
Se	eu	não	seguir	o	cronograma	e	atrasar	as	entregas	das	minhas	produções,	o	que	
acontece?	
Todos	os	alunos	possuem	o	prazo	obrigatório	do	cronograma.	Será	permitido	atraso	de	
apenas	um	(01)	dia,	sendo	aceitos	os	textos	entregues	até	às	23h59min	do	dia	seguinte	
ao	 determinado	 pelo	 cronograma.	 Por	 exemplo:	 a	 produção	 do	 tema	 01	 deverá	 ser	
entregue	no	dia	24/07	 (domingo).	No	entanto,	ela	poderá	ser	aceita	até	o	dia	25/07	
(segunda-feira).	
	
Se	findar	o	prazo	de	duração	da	turma	e	eu	não	tiver	enviado	nenhuma	produção,	o	
que	ocorre?	
Finalizado	 o	 prazo	 da	 turma,	 se	 você	 não	 tiver	 enviado	 suas	 redações,	 nenhuma	ou	
parte	 delas,	 não	 terá	 o	 valor	 pago	 ressarcido	 e	 perderá	 o	 direito	 às	 correções.	 No	
entanto,	ainda	durante	o	funcionamento	da	turma,	aceitaremos	textos	em	atraso	com	
justificativa.	Os	textos	enviados	com	atraso	passam	a	ter	como	prazo	o	último	dia	do	
cronograma.	
	
E	se	eu	desistir	do	curso?	
Caso	 você	 decida	 desistir	 do	 curso	 quando	 a	 turma	 já	 estiver	 em	 andamento,	 isso	
deverá	 ser	 comunicado	 e	 justificado.	O	 valor	 pago	 não	 será	 ressarcido.	 No	 entanto,	
você	não	perde	o	direito	de	enviar	as	suas	produções,	em	cronograma	combinado	com	
a	equipe	do	Redação	Nota	Dez.	
	
Não	tenho	scanner.	Como	faço?	
Se	 você	 não	 possui	 scanner,	 pode	 enviar	 o	 seu	 texto	 digitado	 no	Word.	No	 caso	 da	
digitação,	 alguns	 aspectos	 deixam	 de	 ser	 observados,	 como	margem	 e	 tamanho	 de	
letra.	Não	corrigimos	textos	fotografados,	devido	à	baixa	qualidade	para	 impressão	e	
posterior	digitalização.	
	
Ei,	não	encontrei	a	minha	dúvida	aqui!	
Pergunte	pra	gente!	Envie	um	e-mail	para	contato@redacaonotadez.com.br.	
	
	
	
	
	
	
CRONOGRAMA	NA	PRÓXIMA	PÁGINA.	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
O	CRONOGRAMA	
	

	
DISPONIBILIZAÇÃO	

DO	TEMA	
	

RECEBIMENTO	
DA	REDAÇÃO	
(você	envia)	

ENTREGA	DO	
TEXTO	CORRIGIDO	

(RND	envia)	
Tema	01	 19/07	 24/07	 29/07	

Tema	02	 26/07	 31/07	 05/08	

Tema	03	 02/08	 07/08	 12/08	

Tema	04	 09/08	 14/08	 19/08	

Tema	05	 16/08	 21/08	 26/08	

Tema	06	 23/08	 28/08	 02/09	

	
	
Os	materiais	de	apoio	(folha	de	redação,	informes	etc.)	e	a	apostila	serão	disponibilizados	por	
e-mail	ao	aluno	a	partir	do	dia	18/07/2016.	
	


