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Disciplina: Revisão de textos Código: TCI153 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual      (  ) Modular  

Pré-requisito:  
Co-

requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )__ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 1h 

CH semanal assíncrona: 1h 

CH total semanal: 2h 

CH Total disciplina: 30 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório (LB): 
15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 0 
 

Prática Específica 
(PE): 0 

 

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): 0 Extensão 
(EXT): 0 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 0 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Construção de sentido e adequação de público. Técnicas de revisão de textos. Normas técnicas e 
manuais de redação. Editoração. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Módulo 1 – Construção de sentido (3 semanas); 
Módulo 2 – Língua padrão (2 semanas); 
Módulo 3 – Marcação em editor de texto (1 semana);  
Módulo 4 – Manuais de redação e normas técnicas (4 semanas); 
Módulo 5 – Editoração (1 semana); 
Módulo 6 – Revisão gráfica (1 semana). 
Módulo 7 – Referencial de apoio (1 semana). 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Trabalhar a construção de sentido, tópicos de língua padrão e de redação e estilo que auxiliem na prática 
de revisão de textos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Compreender a construção textual; 
– Trabalhar língua padrão a partir de práticas de textos; 
– Conhecer e utilizar manuais de redação e estilo e normas técnicas; 
– Revisar textos. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 15 semanas de aulas, de 07/05/2021 a 13/08/2021, mais o exame 
(20/08/2021), totalizando 16 semanas. Será utilizado o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na 
plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para 
aprofundamento teórico e realização de atividades (textos, links e e-books). Para as aulas síncronas 
semanais de 1 (uma) hora cada, vai ser utilizado o Microsoft Teams. Todos os materiais e conteúdos 
das atividades das aulas síncronas serão disponibilizados para os estudantes que não puderem 
participar da aula em tempo real. As aulas síncronas acontecerão todas as sextas-feiras, das 9h às 
10h. 

a) sistema de comunicação: a professora vai acompanhar a participação dos estudantes nas atividades 
propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis na UFPR Virtual, 
além de contato por e-mail, no endereço institucional professorajuliane@ufpr.br.  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos estudantes nas atividades remotas será via 
demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade horária 
do curso para encontros síncronos.  

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto a professoras quanto 
os estudantes têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina na 
modalidade de ensino remoto, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso à internet 
podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) da 
UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: o 
plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos estudantes no primeiro dia 
de aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos tecnológicos 
acontece na primeira semana de aula, quando os estudantes terão acesso a conteúdo para estudos e 
dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona.   

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado pela 
conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), postagem de 
tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR Virtual, além da 
obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será avaliada e pontuada, sendo notas 
e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas da UFPR Virtual.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 
Média entre 2 (duas) notas: 
1) NOTA 1 – Atividades práticas (100 pontos – 20h de frequência): construção sentido (20 pontos – 4h 
de frequência), revisão do texto produzido 1 (25 pontos – 5h de frequência), revisão do texto produzido 
2 (15 pontos – 3h de frequência), prática de texto (15 pontos – 3h de frequência), prática manual de 
redação e estilo (10 pontos – 2h de frequência), prática formatação com normas técnicas (15 pontos – 
3h de frequência). 
2) NOTA 2 – Prova prática (100 pontos – 10h de frequência) 
 

mailto:professorajuliane@ufpr.br
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Leitura e produção textual. Porto Alegre: Penso, 2016. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290611. 
MARTINS, E. Manual de redação e estilo de O Estado de S. Paulo. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/manualredacao. 
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação técnica: elaboração de relatórios técnico-
científicos e técnicas de normalização textual: teses, dissertações, monografias, relatórios técnico-
científicos e TCC. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471461. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Sistema de Bibliotecas. Manual de normalização 
de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Editora UFPR, 2017. 
Disponível em: 
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Do
cumentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Maria Margarida de. Guia prático de redação: exemplos e exercícios. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471560. 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da República. 3. 
ed., rev., atual. e ampl. Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: 
www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf/@@download/file/Manual de redação.pdf. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Sistema de Bibliotecas. Orientação para 
normalização de trabalhos acadêmicos. Disponível em: 
https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html. 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Disponível em: https://www.academia.org.br/nossa-
lingua/busca-no-vocabulario?sid=23. 
 

 
Professora da Disciplina: Juliane Martins 
                         
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora do Curso: Ana Carolina de Araújo Silva 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Depto.: Sept/TCI Período: 6º/2020 

Disciplina: Revisão de textos                                                            Código: TCI153 

Turma: A Professora Responsável: Juliane Martins 

DIA MATÉRIA LECIONADA Frequência/Nota 

 07/05 
 Apresentação da disciplina 
 Diagnóstico com os estudantes 
 Introdução ao tema 

  

 14/05  Módulo 1 – Construção de sentido   Produção textual (20 pontos) 

 21/05  Módulo 1 – Construção de sentido  Continuidade 

 28/05  Módulo 1 – Construção de sentido  Continuidade 

 04/06  Módulo 2 – Língua padrão  Prática de texto (15 pontos) 

 11/06  Módulo 2 – Língua padrão 
 Revisão do texto produzido 1 
(25 pontos) 

 18/06 
  
 Módulo 3 – Marcação em editor de texto 

 Revisão do texto produzido 2 
(15 pontos) 

 25/06  Módulo 4 – Manuais de redação 
 Prática manual de redação e 
estilo (10 pontos) 

 02/06  Módulo 4 – Manuais de redação  Continuidade 

 09/07  Módulo 4 – Normas técnicas 
 Prática formatação com normas 
técnicas (15 pontos) 

 16/07  Módulo 4 – Normas técnicas  Continuidade 

 23/07 
 Módulo 5 – Editoração 
 Formatação com editor de texto 

 Continuidade 

 30/07  PROVA PRÁTICA  100 pontos 

 06/08 
 Módulo 6 – Revisão gráfica 
 Códigos de revisão 

 

 13/08  Módulo 7 – Referencial de apoio   Devolutivas 

 20/08  Exame   

 

 


