PERGUNTAS E RESPOSTAS

1.Como Funciona o Concurso?
O concurso é de autoria da União Postal Universal que congrega atividades postais de
191 países em todo mundo. No Brasil ele é realizado pelos Correios e o
funcionamento de forma geral é o seguinte – São quatro etapas – escolar, estadual,
nacional e internacional.
As escolas escolhem até 02 (duas) redações para participarem da etapa estadual.
Depois, a primeira colocada da fase estadual concorre na fase nacional, onde é
escolhida apenas a 1ª colocada nacional que irá representar o Brasil na fase
internacional que ocorre na Suíça.

2.Como são feitas as inscrições?
Só são aceitas redações inscritas pelas escolas. A escola precisa concordar com o
que está previsto no Regulamento. Preencher a ficha de inscrição. O Diretor da escola
e o aluno autor da redação devem assinar a ficha de inscrição. Depois enviar para os
Correios – a redação junto com a ficha de inscrição para o endereço do estado que
está disponível no site dos Correios (www.correios.com.br) Todas as informações e
documentos estão disponíveis no portal dos Correios, na aba Sobre os Correios.

3.Quem pode participar?
Estudantes da rede pública e privada de ensino com 15 anos de idade até o dia
30/04/2015, data na qual ocorre à inscrição da redação vencedora da etapa nacional
na fase internacional junto a UPU.
4.Como deve ser a redação?
A redação deve ser uma carta argumentativa recente e inédita escrita de próprio
punho. Escrita em língua portuguesa; e conter no máximo de 800 palavras.
Preferencialmente, usar o formulário de redação do Concurso, disponível para
impressão no portal dos Correios www.correios.com.br

5.Qual o período de inscrições? 02/02 a 17/03/2015

6.Qual o tema do Concurso?
“Escreva uma carta para descrever o mundo onde gostaria de crescer.”
7.Qual o objetivo do Concurso?
Desenvolver a habilidade de composição dos jovens; Contribuir para o fortalecimento
das relações de amizade internacionais; e Aprimorar a comunicação por meio da
escrita.
8.Quais os prêmios previstos?

Premiação - Aluno
Fase Estadual
1º colocado: 1 tablet e certificado
2º colocado: 1 smartphone e certificado
3º colocados: 1 câmera digital e certificado

Fase Nacional
Vencedor nacional - 1 TV, troféu e certificado.

Fase Internacional – Ao vencedor da fase internacional

(categoria ouro) será

oferecida viagem à Berna para que receba seu prêmio na Secretaria Internacional
Os classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalhas de ouro, prata e bronze,
respectivamente, cunhadas pela Secretaria Internacional e terão o nome publicado na
revista da UPU.
Premiação - Escolas

Fase Estadual
1º colocado: 1 computador e certificado
2º e 3º colocados: 1impressora multifuncional e certificado.

Fase Nacional
O vencedor nacional - 1 TV, troféu, certificado e uma oficina da modalidade esportiva
patrocinada pelos Correios. A oficina será realizada na cidade da escola vencedora ou
em local previamente acordado entre escola e Correios.

9.Se ganhar a etapa internacional o aluno vai até a Suíça?
Ao vencedor da fase internacional (categoria ouro) será oferecida viagem à Berna
para que receba seu prêmio na Secretaria Internacional
Os classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalhas de ouro, prata e bronze,
respectivamente, cunhadas pela Secretaria Internacional e terão o nome publicado na
revista da UPU.

10.O Brasil já foi campeão internacional?
Sim. 03 (três) vezes ouro; 02 (duas) pratas e 01 (uma) bronze. No cenário
internacional o Brasil é o 2º colocado em número de vitórias. Perde apenas para a
China que obteve 05 (cinco) medalhas de ouro.

11.Qual o país que mais venceu o Concurso?
A China com 05 (cinco) medalhas de ouro. O segundo colocado internacional em
número de vitórias é o Brasil com 03 (três) vezes ouro; 02 (duas) pratas e 01 (uma)
bronze.
12.Quando sai o resultado?
Resultado estadual: 09/04/2015
Resultado nacional: 22/04/2015

13.O concurso foi criado em que ano? 1972

14.O Brasil participou de todas as edições do concurso? Sim

15.Existe algum impedimento para a participação no Concurso?
Não poderão concorrer redações de alunos que sejam parentes dos jurados no âmbito
das escolas e das etapas estadual e nacional. Da Direção da Escola e dos
empregados dos Correios que sejam coordenadores do Concurso na etapa estadual e
nacional;
16.Se uma escola privada, de uma rede de escolas, tipo Objetivo, quiser enviar
duas cartas por unidade, é possível? Qual o critério? Vincular ao CNPJ? Ou aos
endereços da unidade?

Vale o endereço (unidade) e não o CNPJ. Então, caso a rede de escolas tenha, por
exemplo, 05 (cinco) unidades em Fortaleza e 02 (duas) em Sobral ela pode inscrever
até 14 (quatorze) redações desde que sejam no máximo 02 (duas) redações por
unidade (endereço).
17.O uso do formulário de redação padrão é obrigatório?
Não. Ele foi criado para facilitar a compreensão pelo aluno do padrão internacional de
redação de cartas.
18.Como é o padrão internacional de cartas?
O padrão adotado pela UPU é o internacional, de forma resumida, as informações que
no Brasil colocamos no envelope (nome do remetente, cargo, endereço...), constam do
corpo da carta internacional adotada pela UPU.
A redação vencedora de 2012 é um modelo do padrão internacional. Observe que os
campos do Formulário de Redação estão todos preenchidos.
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