
TERMOS DE USO DA CORREÇÃO DE REDAÇÃO

Qual o prazo de correção das redações?

As redações, depois de enviadas pelo estudante, têm 10 dias úteis para serem
devolvidas corrigidas.

Quais as bancas (universidades) corrigidas?

São corrigidas redações no modelo ENEM, e as regionais UNESP, USP, UERJ,
UNICAMP, UFSC, UFRGS E UPF.

Como funcionam as correções?

Elas contêm
- Marcações ao longo do texto envolvendo semântica, ortografia, pontuação,
regência, concordância e outros possíveis desvios.
- Notas por competência, de acordo com o formato de correção
- Comentário padronizado por competência (sempre o mesmo)
- Comentário personalizado sobre as competências (apenas em correções
comentadas)

Quais são os formatos aceitos?

Só serão aceitas redações redigidas a mão, enviadas em formato JPG ou PNG.

O que acontece se envio uma foto inapropriada/ofensiva?

Fotos inapropriadas não serão corrigidas. Fotos ofensivas e abusivas são passíveis
de cancelamento da conta a critério do Me Salva!, sem reembolso de qualquer valor
pago.



Quantas redações posso mandar?

Na página de envio, você verá a quantidade de redações que ainda podem ser
enviadas, como é possível observar nas imagens abaixo.

Somente são aceitas redações de autoria do próprio estudante contratante.

O compartilhamento de contas é proibido e passível de cancelamento da conta sem
reembolso de qualquer valor pago, conforme itens 4.3 e 11.3 dos Termos de Uso
do Me Salva!

Cada texto só pode ser enviado para correção uma vez. Após corrigido, o texto
poderá ser reescrito e enviado novamente. Textos exatamente iguais não serão
corrigidos mais de uma vez.

https://www.mesalva.com/termos-de-uso
https://www.mesalva.com/termos-de-uso


Além disso, não serão corrigidos textos de temas que não estão na plataforma do
Me Salva!.

Quais são os formatos aceitos?

Só serão aceitas redações redigidas a mão, enviadas em formato JPG ou PNG. Se
você precisar enviar redações digitadas, fale com o pessoal do nosso chat.

O que acontece se envio uma foto inapropriada/ofensiva?

Fotos inapropriadas não serão corrigidas. Fotos ofensivas e abusivas são passíveis
de cancelamento da conta a critério do Me Salva!, sem reembolso de qualquer valor
pago.


