
 

Redação com Foco na Elaboração de Documentos 
Oficiais 
Em consonância com o manual de redação da presidência da república. 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
Atualmente, a expressão escrita tornou-se uma exigência da organização moderna, 
comprometida com a qualidade, e um elemento facilitador, ao dinamizar os 
procedimentos em diferentes níveis e permitir o intercâmbio de ideias e experiências. 
Saber explicar situações, definir conceitos, instruir processos, recomendar ações e 
apresentar soluções são alguns dos diferenciais do profissional da sociedade da 
informação e do conhecimento. Lembre-se de que seus textos são a evidência 
persuasiva de sua competência, personalidade e capacidade profissional. 
 
O bom comunicador deve perceber que o compromisso permanente com a clareza e 
objetividade é essencial para a correta implementação das ações que se torna 
necessário desencadear. Nesse sentido, economizar o tempo despendido na geração 
de documentos administrativos é de suma importância para o bom funcionamento 
institucional. 
 
Este treinamento foi idealizado a partir dessa visão, com o objetivo de refletir as 
evoluções do mundo digital e desenvolver técnicas de comunicação e expressão 
escrita na redação oficial e técnica, de acordo com a terceira edição do Manual de 
Redação da Presidência da República, publicada em 27/12/2018 e o Decreto n. 9.758, de 
11/4/2019. 
 
 

O QUE VOCÊ APRENDERÁ? 
• Desenvolver técnicas que ajudem a produzir documentos oficiais, expressando ideias 

de maneira clara, precisa, concisa, aplicando-as ao contexto institucional, de acordo 
com o novo Manual Redação da Presidência da República, em vigor desde 27/12/2018 
e o Decreto n. 9.758, de 11/4/2019. 

 
 
 
 
 



 

QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Servidores envolvidos com a geração, edição e customização de procedimentos; 
ofícios, correio eletrônico e textos afins, que devem chegar todos os dias a leitores que 
necessitam dessas informações para implementar ações administrativas. 
 
 

QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

• Os princípios da Administração Pública refletidos nos textos oficiais: 
o Legalidade; 
o Impessoalidade; 
o Moralidade; 
o Publicidade; 
o Eficiência. 

• Compromisso administrativo dos servidores com os documentos elaborados; 
• Sensibilização e compromisso para a importância dos documentos oficiais que 

têm por objetivo subsidiar tomadas de decisões. 
 

  PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PRODUÇÃO TEXTUAL: 
• Competência textual:  

o Como escrever de forma adequada; 
• A elaboração do texto:  

o Mecanismos geradores; 
• O que faz a qualidade dos textos profissionais; 
• O uso da linguagem técnica; 
• Os níveis de linguagem; 
• Vícios de linguagem; 
• Estilo e linguagem do moderno texto administrativo; 
• Semântica:  

o Palavras e expressões adequadas; 
• Como definir claramente o objetivo do texto e manter o foco nas necessidades   

informacionais do leitor;         
 

AS COMUNICAÇÕES OFICIAIS E AS MAIS RECENTES ATUALIZAÇÕES: 
 Elaboração de documentos oficiais com base na terceira edição do Manual da 

Presidência da República, atualizada e ampliada, publicada em 27/12/2018 e Decreto 
9.758, de 11/4/2019. 
• Pronomes de tratamento; 
• Concordância com os pronomes de tratamento; 



 

• Signatário; 
• Cargos interino e substituto; 
• Signatárias do sexo feminino; 
• Grafia de cargos compostos; 
•  Conceitos de relatórios e pareceres; 
• Tipos de pareceres e relatórios técnicos; 
• Estrutura de parecer e relatório técnico; 
• Técnicas para escrever pareceres e relatórios 
• A formalização do Relatório e do Parecer em função do contexto; 

o Estrutura – introdução, desenvolvimento e conclusão. 
 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

Será a nossa Professora Suely Cobucci, Educadora Empresarial, 
consultora e palestrante em Recursos Humanos (RH). 
 

Mestre em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento, pela 
Fundação Universitária Iberoamericana – FUNIBER / Brasil / Espanha. 
 

Formação em Life & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching 
(2012), licenciada pelo Behavioral Coaching Institute e pelo International Coaching 
Council. 
 

Pós-graduada em Didática do Ensino Superior pela Universidade Católica de Brasília, 
Pós-graduada em Psicopedagogia pela UniCEUB, Especialista em Dinâmica de Grupo 
pela SOBRAP (Sociedade Brasileira de Psicoterapia e Psicodrama). Especialista em 
Jogos de Empresa. 
 
 

DATAS – MODALIDADE PRESENCIAL: 
Horário: 08h30 às 17h00 (intervalo: 12h30-14h00) 
Carga Horária: 21 horas 
Investimento: R$ 2.890,00 (incluindo almoço e coffee-break). 
 

*Caso deseje se hospedar no hotel onde será realizado o curso, identifique-se como aluno Esafi no ato da reserva. 

 
➢ Turma 02 – JUN/22 – FORTALEZA, CE:  

Data: 07, 08 e 09 de junho 2022 
Local: Hotel Beira Mar 
Telefone: (85) 4009-2000 

 



 

➢ Turma 03 – DEZ/22 - SÃO PAULO, SP:  
Data: 13, 14 e 15 de dezembro 2022 
Local: Novotel São Paulo Jaraguá Conventions 
Telefone: (11) 2802-7000 
 

 

DATAS – MODALIDADE ONLINE E AO VIVO: 
Carga Horária: 15 horas 
Plataforma: ZOOM Profissional 
Investimento: R$ 1.290,00 
 
➢ Turma 01 – SET/22:  

Datas: 19, 20, 21, 22 e 23 de setembro 2022 
Horário: 09h00 às 12h00 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461   WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br  Site: www.esafionline.com.br  
 
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/curso-redacao-oficial

