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O Núcleo de Processos Seletivos e Concursos da Pontifícia Universidade Católica – PUCPR informa os 

Procedimentos Adotados na Correção dos Cartões-Resposta – Prova de Conhecimentos: Fase I – Objetiva 

e Fase II – Redação. 

 

Os cartões-resposta são digitalizados da seguinte forma: frente – prova objetiva, e verso - prova de redação. 

Destaque-se que, na prova objetiva, há a identificação do candidato, assinatura e um código de barras; e, no 

verso, na prova de redação, apenas um código de barras. 

 

Estes arquivos digitalizados são persistidos em pastas digitais diferentes e apenas a leitura do código de 

barras pode identificar a inscrição do candidato, para depois as informações das notas atribuídas às provas 

objetivas e de redação serem processadas e reunidas, para publicação. 

 

A correção de ambas as provas, objetiva e da redação, ocorre de forma eletrônica, por meio de critérios 

parametrizados, conforme Edital, de forma segura e restrita; o acesso ao ambiente de correção das redações 

se dá apenas mediante autorização, e a correção é realizada por professores de Instituições de Ensino 

Superior, com formação em Letras, devidamente capacitados para a tarefa.  

 

Nenhum professor corretor tem acesso ao cartão-resposta físico, apenas na forma digitalizada, disponível 

exclusivamente no ambiente eletrônico do corretor, não sendo possível a identificação do candidato, pois há 

somente a visualização em tela do texto e dos critérios de correção elencados no edital. 

 

As redações digitalizadas foram distribuídas eletronicamente, de modo aleatório, em grupos de vinte 

redações por professor corretor. O processo de correção consiste em, para cada redação, duas correções, de 

professores corretores distintos. Caso houvesse divergência de três pontos ou mais entre as notas atribuídas, 

automaticamente seria submetida a um terceiro professor corretor supervisor.   

O processo de correção de redações segue hierarquia previamente parametrizada no sistema, apresentada 

a seguir, de forma crescente: 

- professor corretor – realiza as correções das redações digitalizadas 

- professor corretor supervisor – realiza as correções para redações com divergência de três pontos ou mais 

e acompanha o trabalho de um grupo de professores corretores. 

- coordenador técnico – responsável pelo treinamento dos professores e pelo acompanhamento técnico do 

processo. 

- auditor – acompanha a progressão do trabalhos, para que atendam às especificações do edital. 

 

A gramatura do papel do cartão-resposta e a posição dos locais dos dados a serem preenchidos pelo 

candidato (no caso da Prova Objetiva, assinatura e preenchimento dos alvéolos, e na Redação o texto em si) 

foram desenhados de tal modo que impedem qualquer visibilidade no anverso do papel, por isso a 

orientação, no Edital, do uso de caneta azul ou preta do tipo esferográfica. 
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