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Onde se LÊ:

7.4. A carta de intenção terá valor máximo de 10 pontos e será avaliada considerando-se os
aspectos explicitados a seguir:
Aspectos
Adequação

ao tema

Descrição

Pontuação

O texto deve ser elaborado de acordo com o

proposto

solicitado no item 3.2, letra d, deste edital.

Utilização adequada da

O texto elaborado deve atender às exigências

língua portuguesa

de

adequação

(Conforme

à

estrutura

estrutura

de

4

composicional

uma

Carta

de

intenção.); ao conteúdo temático (De acordo
com as questões propostas para a elaboração
da Carta.) e; às características da linguagem
(Segundo aspectos linguísticos, textuais e
discursivos, conforme exigências do gênero
textual em questão.)

2

Sendo assim, deve apresentar o uso adequado
da ortografia, a constituição de parágrafos
conforme o assunto abordado, estruturação dos
períodos no interior dos parágrafos (coerência
entre porções textuais, relação lógica entre as
ideias

propostas,

emprego

adequado

de

articulações no interior das porções textuais).

Clareza e coerência na

A argumentação apresentada pelo candidato

exposição de ideias

deve ser pertinente e adequada.

4

LEIA-SE:

7.4. A carta de intenção terá valor máximo de 10 pontos e será avaliada considerando-se os
aspectos explicitados a seguir:
Aspectos
Adequação

ao

Descrição

Pontuação

O texto deve ser elaborado de acordo com o

tema proposto

solicitado no item 5.4, letra e, deste edital.

Utilização adequada da

O texto elaborado deve atender às exigências de

língua portuguesa

adequação à estrutura composicional (Conforme

4

estrutura de uma Carta de intenção.); ao conteúdo
temático (De acordo com as questões propostas
para a elaboração da Carta.) e; às características da
linguagem (Segundo aspectos linguísticos, textuais
e discursivos, conforme exigências do gênero textual
em questão.)

2

Sendo assim, deve apresentar o uso adequado da
ortografia, a constituição de parágrafos conforme o
assunto abordado, estruturação dos períodos no
interior dos parágrafos (coerência entre porções
textuais, relação lógica entre as ideias propostas,
emprego adequado de articulações no interior das
porções textuais).
Clareza e coerência na

A argumentação apresentada pelo candidato deve

exposição de ideias

ser pertinente e adequada.

4
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