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Curso: Técnico em Mecânica Concomitante Código: CTM.007 

Componente Curricular: Redação Técnica  

Período Letivo:  

1° módulo 

Carga Horária total: 30 horas (36 aulas) 

Carga Horária teoria: 30 horas (36 aulas) 

Objetivos do componente curricular: 

Gerais: 

 Produzir e compreender textos considerando os contextos profissional, familiar 

e social nos quais o aluno está inserido; 

 Recriar aspectos de sua realidade pela leitura e produção de textos; 

 Aprofundar os conhecimentos da variedade culta formal da língua; 

 Produzir textos característicos de redação oficial e técnica, empregando de 

acordo com as possibilidades de cada gênero, mecanismos de coesão e os 

demais fatores de textualidade. 

Específicos: 

 Identificar as características típicas de um texto de análise, opinião, informação, 

exposição, técnico e científico; 

 Usar adequadamente os textos técnicos oficiais; 

 Identificar os fatores da textualidade; 

 Desenvolver parágrafos a partir de palavras e ideias chaves; 

 Relacionar diferentes ideias em um texto; 

 Adequar textos produzidos aos padrões da norma culta, observando a 

importância do paralelismo semântico e gramatical para a clareza do texto e a 

ênfase de certas ideias. 

 Estabelecer relações entre parte de um texto a partir de repetição ou 

substituição de um termo; 

 Avaliar as características próprias de um texto informativo (tópico e hierarquia e 

informação, exemplificação e analogia). 

 Comparar textos de diferentes gêneros quanto ao tratamento temático e aos 

recursos formais utilizados pelo autor; 

Ementa: 

1 – Noções de Texto  

1.1 Tipos e gêneros textuais 

1.2 Interpretação de textos 

1.3 Produção textuais 

 

2 – Prática da Expressão Escrita 

2.1 Desenvolvimentos de parágrafo 
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2.2 Coerência 

2.3 Coesão textuais. 

 

3 – Elementos Básicos de Ortografia 

3.1 Acentuação Gráfica 

3.2 Pontuações 

3.3 Concordâncias (nominal e verbal) 

3.4 Regências (nominal e verbal) 

3.5 Crase 

3.6 Colocação pronominal aplicados na produção textual 

 

4 – Redação 

4.1 Redação particular 

4.2 Redação oficial 

4.3 Redação comercial 

 

5 – Relatórios Técnicos 

 

6 – Análise Discursiva de Textos 

 

Pré ou co-requisitos: Não se aplica 

Bibliografia Básica 

Item Autor ISBN Quant. 

Link internet 

(catálogo 

virtual) 

1 

 

FIORIN, J, L.; SAVIOLI, F. P. 
Lições de Texto: leitura e 
redação. 5 ed. São Paulo: 
Ática, 2006. 

 

9788508105946 

 

8 
-- 

2 

GOLD, M. Redação 
Empresarial. 4 ed. São 
Paulo: Pearson Orentice 
Hall, 2010. 

 

9788576056829 7 -- 

3 

BLIKSTEIN, Izidoro. 
Técnicas de comunicação 
escrita. 22 ed. São Paulo: 
Ática, 2006. 
 

9788508102259 9 -- 

Bibliografia Complementar 
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Item Autor ISBN Quant. 

Link internet 

(catálogo 

virtual) 

1 

ABREU, Antônio Suarez. 
Curso de redação. 12 ed. 
São Paulo: Ática, 2008 

 

9788508091386 3 -- 

2 

OLIVEIRA, José Paulo 
Moreira de; MOTTA, Carlos 
Alberto Paula. Como 
escrever textos técnicos. 
São Paulo: Thomson 
Learning, 2007. 

852210431X 3 -- 

3 

IFES. Normas para 
apresentação de trabalhos 
acadêmicos e científicos: 
documento impresso e/ou 
digital. 8 ed. rev. e ampl.– 
Vitória : Ifes, 2017. 

-- -- 

http://www.ifes.
edu.br/images/
stories/files/Co
municacao/cad
erno_normas_t

cc_2017-
277_rev_27-

11.pdf 

 


