Queridos QGnianos,
Alunos dos cursos Completo Enem +, Combo Completo Enem + Foca na Medicina, Combo Completo
Enem + Foca nas Humanas e o pacote Ilimitado tem direito a correções quinzenais de redação com o
nosso parceiro Imaginie.
As correções são feitas diretamente no site da Imagine em www.imaginie.com.br. Para enviar a sua
redação, siga o passo a passo abaixo.
Regras:
•
•
•
•

Apenas 1 envio por aluno e de acordo com calendário de temas.
No momento não será possível escolher o tema.
As correções das redações não são cumulativas.
Se você perder o prazo de envio, só poderá enviar a redação do tema seguinte.

Datas fevereiro:
6/2 a 19/2 às 23:59: TEMA 1
20/2 a 5/3 às 23:59: TEMA 2
OBS: Horário de Brasília. Cuidado com o fuso horário na sua cidade!
Prazo de correção: até 15 dias corridos.
Dados de contato para suporte:
•

•

QG do Enem: atendimento@enem.com.br. Entre em contato com o QG para suporte como
liberação de acesso, validar se você tem direito ao benefício e informações sobre os cursos
ou qualquer assunto relacionado às videoaulas.
Imaginie: suporte@imaginie.com. Em caso de dúvidas relacionadas especificamente à
redação, como envio e correção, favor entrar em contato com a Imaginie.

Seu cadastro na Imagine e como acessar:
Website: www.imaginie.com.br.
Seu cadastro na plataforma da Imaginie é feito em até 3 dias úteis após a compra do curso no QG do
Enem. Você não precisa se cadastrar no site da Imaginie.
Email de login: é o mesmo email que você se cadastrou no QG do Enem.
Senha: a Imaginie irá enviar sua senha de acesso junto ao email de boas-vindas.
Se seu login deu inválido e já passou do prazo de 3 dias úteis após a compra do curso, entre em
contato com o QG do Enem através do email atendimento@enem.com.br.

Instruções para enviar sua redação:
1) Acesse: https://app.imaginie.com
2) Faça seu login com seu email cadastrado no QG e com a senha enviada por email pela Imaginie.
Não crie uma conta.

3) Bem-vindo à tela inicial.
Nela você pode acompanhar seus resultados pelo gráfico de desempenho e comparar sua média
com a média nacional pelo gráfico de competências.

4) Clique em Nova Redação.
Você poderá enviar a redação do tema disponibilizado.

5) Clique em Criar Redação.

Pronto! Ao clicar em "Criar redação" você criará também um rascunho associado à proposta que você
escolheu, assim você conseguirá sair da plataforma e voltar a qualquer momento para enviar a imagem
da sua redação.
Este rascunho, assim como a proposta selecionada, ficará disponível em sua área de redações que está
no topo da sua tela "Minhas redações". O próximo passo é providenciar sua folha de redação e
escrever. Você pode escrever sua redação na folha oficial, em uma folha de caderno ou no editor de
textos.
Folha oficial ou folha de caderno:
Para imprimir a folha oficial, basta clicar em “Imprimir Folha”. Ao usar uma folha de caderno verifique
se ela contém 17 cm de largura e possui no mínimo, 30 linhas. Evite folhas com desenhos.
Agora é só escrever. Utilize uma caneta preta ou azul escura. Observe o mínimo e máximo de linhas
do exame selecionado. Analise as orientações indicadas nas propostas de redação para criar seu texto.
Agora é hora de tirar a foto da sua redação. Para evitar que sua imagem seja rejeitada, siga as
orientações indicadas. Aceitamos imagens da redação digitalizada através de foto direto do seu
telefone ou escaneada.
Digitalizando através de foto:
Você pode utilizar seu celular ou uma máquina de fotos digital.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centralize o papel na foto.
O papel deverá estar com orientação retrato (vertical), e não paisagem (horizontal).
A foto deve estar focalizada. Verifique se o texto está claramente legível.
Tire a foto em um ambiente com luz para garantir um bom contraste entre o papel e o seu
texto.
A foto deve ser tirada em um angulo reto de 90 graus.
Verifique se o arquivo final possui menos de 5mb para que você não tenha problemas ao
enviar. Arquivos muito grandes poderão demorar muito para serem enviados,
principalmente se for por meio de uma internet mais lenta.

Digitalizando com scanner:
1.
2.
3.

Utilize a resolução de no mínimo 150dpi.
Salve como PNG ou JPG.
Verifique se o arquivo final possui menos de 5mb.

6) Com o arquivo pronto para enviar:
1.
2.

Clique no botão "enviar redação"
Selecione o arquivo da foto de sua redação (garanta que ele esteja dentro dos requisitos*)
e aguarde até que ele carregue na tela

Para enviar sua redação, clique em “Solicitar correção”. Pronto, sua redação foi enviada para os nossos
corretores.
Nosso processo de correção é bem rígido. Utilizamos os mesmos critérios de correção da banca
avaliadora do exame selecionado para garantir que sua nota esteja correta e que os comentários de
feedback sejam satisfatórios para te ajudar a melhorar seu desempenho. A média é de 24h, mas
trabalhamos com o prazo de 3 dias úteis.
Visualizando a Correção
Assim que sua redação for liberada, você receberá uma notificação de e-mail para acessá-la. Para
visualizar sua correção acesse a plataforma e vá até “Minhas redações” e logo abaixo clique na aba
“Correções”. Localize na lista de correções a redação que deseja visualizar e clique em “Visualizar”.

Pronto! Passe o mouse em cada comentário para localizar a marcação em sua redação. Clicando em
"Nota" você tem acesso a sua nota final e às notas por critério de avaliação. No fim você também pode
visualizar o Feedback final do corretor.

7) Dúvidas frequentes
A) Minha redação foi reprovada.
Nossos corretores utilizam os mais rigorosos critérios de avaliação, assim como a análise da grafia, a
quantidade de linhas ocupadas e o espaço do papel utilizado da forma correta.
Uma redação é reprovada quando há algum problema com a imagem recebida pelo nosso sistema. A
foto pode estar em baixa qualidade, o que torna a redação ilegível, por exemplo. Quando isso ocorre,
ela retorna para a área de rascunhos e o crédito utilizado é devolvido. Basta adequar a imagem aos
parâmetros de envio e enviar novamente.
Evite que sua redação seja reprovada observando as orientações abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

A foto ou o papel não deverá estar em branco;
A imagem deverá ser de boa qualidade, tornando legível a leitura do texto;
Letra deve estar legível;
Não pode existir rasuras ou desenhos no papel;
Observe o mínimo e máximo de linhas;
A redação não pode ser enviada via printscreen ou foto da tela do computador;
O arquivo da imagem deve ter até 5mb;
Não deve conter outros elementos na foto além da folha de papel.

