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INSTRUÇÕES PARA PRODUÇÃO TEXTUAL – LEIA COM ATENÇÃO!

Olá! Tudo bem? Esse ano a UNIUV migrou para um sistema diferenciado de ingresso no ensino
superior. Por isso, siga as dicas e “manda ver”. A produção de um texto é sempre uma coisa
muito pessoal, o que vamos redigir, em geral, conta um pouco de nossa experiência de vida,
quem somos, nossas opiniões, etc. Então para fazer um texto bem bacana e garantir sua vaga,
preparamos umas dicas sobre como redigir uma boa CARTA DE INTENÇÕES. Você terá que fazer
uma redação concisa, conexa e dentro da norma culta da língua portuguesa. “Bora lá?”

1- Uma carta de intenções é uma apresentação. Uma forma de nos contar um pouco sobre
você e o porquê escolheu a profissão para a qual está pleiteando o ingresso no ensino
superior. Não economize, seja criativo.
2- Lembre-se que um texto sempre tem um título, um início, um meio e um fim. Desse
modo, procure deixar claro, como, ao escolher o curso desejado, por exemplo, você
pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
3- Contextualize a profissão desejada com situações contemporâneas, ou passadas, de
modo a exercer a criatividade, nos contando o que você pretende fazer depois de
ingressar no ensino superior;
4- Uma carta de intenções sempre deve trazer de modo bem objetivo o porquê você deve
garantir sua vaga no ensino superior.
5- Também seria legal conhecermos um pouquinho dos motivos e afinidades que você tem
sobre a profissão que está escolhendo, então explicite bem no texto esses valores.
6- Para facilitar sua redação, você pode dividir o texto em três parágrafos, por exemplo,
cumprindo o número mínimo de linhas (20) exigido no edital;
7- Caso tenha alguma dúvida, peça ajuda a algum dos atendentes, ele poderão te orientar,
desde que não seja para escrever pra você ;-) !

Bom texto!

