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RESUMO:   
 
É verdade que a relação da disciplina de revisão de texto é implantada no curso de 
Letras, mas deveria ser implantada em todo o  curso que se utiliza da feitura de 
trabalhos acadêmicos, ou seja, todos os cursos superiores, de ta forma este trabalho 
sugere que a disciplina de revisão de textos para fins acadêmicos seja oferecida na 
UNICAPITAL durante todos os anos de todos os cursos, sob forma de projeto piloto, a 
fim de fazer com que todos os profissionais com um diploma saibam, pelo menos 

inicialmente, como revisar seus textos. 
 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A disciplina de revisão de textos para fins acadêmicos é uma 

disciplina particularmente relevantes, pois mediante ela o aluno pode aprender 

a "se defender" no mundo acadêmico e se tornar mais crítico, desta forma 

melhorando seus trabalhos e sua performance leitora em todos os âmbitos da 

universidade a qual se pretende implantar tal projeto. 

Segundo Lima (2012) todos podem escrever, mas é preciso que 

tenham conhecimento da forma, conteúdo e, principalmente da adequação ao 

texto que se propõe a realizar.  

 

OBJETIVO:  

 

  A implantação em todos os cursos superiores da UNICAPITAL a 

fim de auxiliar a produção acadêmica e científica, fomentando o interesse dos 

alunos na investigação científica e participação em congressos. 

 

METODOLOGIA:  

 

  Ocorrerá mediante a implantação de um projeto piloto para os 

alunos da UNICAPITAL, interessados em melhorar seus textos, mediante a 

aulas expositivo-dialogadas, escrita de textos e suas reescrituras, explicação  

do professor e leituras diversas e levantamento bibliográfico para 

aperfeiçoamento. (GIL, 2001). 



 

DESENVOLVIMENTO: 

 

  Para que alguém se torne um bom revisor é de suam importância 

que o seja também bom escritor, leitor e crítico. Tudo o que se aprende em 

sala de aula ou fora dela é importante mas deve ser selecionado em termos de 

relevância, e talvez esse seja o ponto mais difícil de um iniciante começar. 

Segundo Severino (2002) não conseguimos anotar tudo , mas precisamos 

buscar meios de armazenar conteúdos em forma de relevância e 

entendimento, para que depois, no momento de escrita de fato, se possa usar 

o que é mais relevante para cada ponto. 

  As técnicas aplicadas à revisão de texto ajudarão não só os 

profissionais da área das letras, mas um bom advogado, administrador ou 

psicólogo, inclusive quando realizam discursos orais, adequando suas escritas 

ao patamar mais distenso da fala. 

Uma possibilidade muito bem trabalhada, que poderia ser revista para a relaida 

de UNICAPITAL está a configuração da disciplina intitulada "Produção e 

Revisão do Texto Acadêmico" oferecida pela Universidade de Pelotas/RS 

(UFPEL) disponível para consulta integral em http://wp.ufpel.edu.br/letras. 

 

Objetivos: Oferecer ao aluno diretrizes à elaboração e revisão 
de diversos textos acadêmicos, as quais lhe permitam:  

- compreender a importância das orientações específicas para 
a produção de diferentes textos acadêmicos;  

- reconhecer as características dos variados textos acadêmicos;  
- aplicar as diretrizes metodológicas relativas à apresentação 

de diferentes trabalhos requisitados na graduação e na pós-
graduação; 

 - produzir um trabalho acadêmico voltado para a reflexão de 
problemáticas relacionadas à futura área de atuação profissional; 

 - revisar aspectos gramaticais e linguísticos de textos 
acadêmicos diversos e, quando necessário, propor ajustes.  

Ementa: Caracterização e finalidades do texto acadêmico. 
Produção e revisão de projetos de pesquisa, resumos, resenhas, 
artigos acadêmicos, relatórios, ensaios, monografias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 



  A implantação de uma disciplina específica para a revisão de 

textos no ambiente acadêmico somente trará benefícios a todos os que a 

utilizares: alunos, porque aprendem; professores porque ensinam e podem 

publicar sobre diversos assuntos de sua área, em parceria com seus alunos; e 

a instituição, uma vez que cada professor e alunos publicam em seu nome, 

torna-se mais forma e mais admirada no meio acadêmico. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

  Ainda não se pode falar de resultados preliminares, uma vez que 

este trabalho consiste em um projeto prático para a implantação de uma nova 

disciplina.  

  Não se sabe se todos os cursos aceitariam esta proposta como 

uma disciplina, de certa forma eletiva, na qual os alunos escolheriam ou não 

frequentar, o se seria oferecida inicialmente no curso de Letras e Pedagogia, 

mas o fato é de que de alguma forma é preciso começar, pois sabe-se que 

muito é necessário escrever de maneira acadêmica e científica, e algo deve ser 

feito em prol de promover este ato com excelência. 
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