
  
 

 

Redação com Foco na Elaboração de 
Documentos Oficiais 

Em consonância com o manual de redação da presidência da república. 

 

Apresentação 

Em nenhum momento da história da humanidade foi tão  importante 

desenvolver e aprimorar a geração, a absorção e a difusão de informações e 

de tecnologia. 

Nesse novo contexto, a escrita técnica ganha um relevo todo especial. São 

normas, procedimentos, manuais, relatórios de pesquisa e textos afins, que 

devem chegar todos os dias a leitores ávidos por obter informações, produtos 

e serviços capazes de exceder às melhores expectativas. 

Dominar a linguagem escrita com precisão tornou-se ferramenta vital para a 

propagação do conhecimento, e o profissional que conseguir aliar 

conhecimento técnico e qualidade comunicativa será cada vez mais 

valorizado e requisitado pelo mercado de trabalho. Isso porque essa 

sociedade que tem pressa sepultou de vez a imagem exótica do cientista 

enfurnado em seu laboratório, que não tinha que prestar contas ou fazer 

concessões a ninguém que não a seus pares ou superiores imediatos. 

Se hoje vivemos a era da informação e do conhecimento, torna-se inevitável 

a constatação de que a escrita técnica terá forçosamente de se adaptar às 

exigências desses novos tempos, em que os avanços notáveis da informática 

propiciaram a expansão e a democratização do conhecimento. Diante da 

Publicidade infinitamente maior da informação, todo e qualquer esforço no 

sentido de imprimir maior Transparência e Clareza às comunicações será 

bem-vindo e apreciado pela sociedade, sem que isso necessariamente 

signifique que o redator de textos técnicos tenha que abrir mão das 

peculiaridades inerentes a seu ofício. 

Este curso tem como objetivo principal aprimorar técnicas de elaboração de 

textos escritos oficiais, para auxiliá-los na árdua tarefa de redigir. 

Público-alvo 



  
 

 

O curso destina-se a profissionais interessados na elaboração e/ou produção de 
documentos oficiais. 

  

Objetivo 

Trabalhar de forma prática e vivencial, todos os recursos indispensáveis à produção de 
documentos oficiais identificando a especificidade de cada um destes. 

  

Metodologia 

O curso será contextualizado por meio de material didático, exercícios individuais e em 
grupo, exposição dialogada, recursos audiovisuais relacionados à realidade profissional 
dos participantes. Serão apresentados exercícios, estudos de casos que 
acompanhados pelo instrutor, passarão por revisão, análise crítica, discussão e 
correção até a versão final. 

Programa 

Articulação do texto 

 Como escrever e convencer; 

 A elaboração do texto – mecanismos geradores; 

 Os níveis de linguagem; 

 Coesão e coerência textual; 

 Estilo e linguagem do moderno texto oficial; 

 Vícios de linguagem. 

Princípios norteadores da produção textual 

 Como definir claramente o objetivo do texto e manter o foco nas necessidades informacionais 
do leitor; 

 Como adequar a linguagem ao público e ao contexto situacional da mensagem; 

 Como deixar claro as ações que se pretende desencadear; 

 Como evitar vícios de linguagem, capazes de afetar a credibilidade do redator e, 
consequentemente, da instituição a que pertence. 



  
 

 

Construindo a lógica das informações 

 A ordenação de ideias visando à coerência textual; 

 Os elementos da coesão textual, fundamentais para o encadeamento das idéias entre os 
parágrafos. 

Expandindo o texto 

 A divisão do texto em partes, capítulos, seções e subseções; 

 A organização e a expansão do corpo do texto; 

 A estrutura Deve/Pode/Convém; 

 Os anexos, as notas pé-de-página e as notas de texto. 

Argumentação do texto técnico 

 Macroestrutura do texto argumentativo; 

 Formas de persuasão; 

 Argumentos e contra-argumentos; 

 Conceitos de ofícios, memorandos, relatórios, pareceres e notas técnicas; 

 Tipos de pareceres, relatórios técnicos e notas técnicas; 

 Estrutura do parecer, relatório nota técnica; 

 Diferenciar relatório conclusivo de parecer; 

 Diferenciar relatório, parecer técnico e nota técnica; 

 Técnicas para escrever esses documentos; 

 Listas de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos; 

 Apresentação gráfica; 

 Negrito, grifo ou itálico; 

 Aspas; 

 Revisão gramatical; 

 Pronomes demonstrativos; 

 Sinal indicativo de crase; 

 Acordo ortográfico da língua portuguesa; 

 Generalidades da língua culta. 



  
 

 

Instrutor 

 

Ismênia Timo de Castro 

Professora na área de letras a mais de 30 anos, com 20 anos de experiência na 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; Pós-graduada em Didática do 
Ensino Superior – UCB e Psicopedagogia – INICEUB, Graduada em Letras. 
Coordenadora de Projetos nas Áreas de Educação. Algumas Instituições atendidas: 
AGU – Advocacia Geral da União, ANVISA, ESAF, EMBRAPA, ENAP, FUNASA, GDF 
– Governo do DF,IBAMA,INCRA,INPE, Ministério da Agricultura, Marinha do Brasil, MD 
– Ministério da Defesa, MDCE – Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, 
MINC – Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, 
Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes. SEPR – Secretarias Especiais da 
Presidência da República,PFR – Polícia Rodoviária Federal, Procuradoria Geral da 
República, Tribunal de Contas do DF, Secretaria de Orçamento e Finanças, STF – 
Supremo Tribunal Federal, entre outras. 

 


