
1. graduação em letras - tecnologias da 
edição do cefet-mg: uma experiência de 
formação em edição e revisão – Baptista; 
Ribeiro; Vilella (cefet-mg)
2. formação de revisores de textos 
no âmbito editorial: contribuições do 
trabalho em uma editora universitária  – 
Confessor (ufrn/edufrn)
3. processo de formação do profissional 
de revisão de textos em belém do pará – 
Costa (ufpa/ifpa) 
4. atuação do revisor: conceitos e 
delimitações – Birriel (uniritter/ufsm)
5. a revisão de textos como local de 
poder-saber – Barros (ufrj/revisora e 
tradutora)
6. revisor de textos: as diferenças na 
profissão – Pedro (usp)
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1. a experiência da editora da 
embrapa na revisão de e-books  –  
Jubé; Nascimento; Vidal (embrapa)
2. appbooks e ebooks infantis: dois 
conceitos distintos – Oliveira; Parada 
(editora pipoca)
3. evolução no letramento do revisor: 
do impresso ao digital – Lima (sophia 
editorial)
4. a prosa pelo traço – Rodrigues; 
Oliveira (cefet-mg, fapemig)
5. o leitor na construção do sentido 
na época midiática: a importância do 
contexto para a compreensão das 
informações – Generoso; Martins, 
Lourenço (puc-minas)
6. dos jornais da belle époque aos 
zines pós-modernos: a tradição de 
marginália na imprensa em natal-rn – 
Muniz (ufrn)

1. a literatura em festa: a relação dos 
eventos literários com o mercado e 
comunidade – Amaral (cefet-mg)
2. a revisão de texto na produção editorial 
de livros independentes – Fortaleza 
(consultora editorial)
3. revisão e resistência: o trabalho nos 
cursos de graduação a distância da 
fundação cecierj – Matos; Costa; Gonzaga 
(fundação cecierj) 
4. revisão de texto: diálogo e prática – 
Gonçalves; Alves (ufrn)
5. (re)construindo práticas de leitura: texto 
publicitário e letramento crítico no livro 
didático de língua portuguesa – Oliveira 
(ufscar, capes)
6. o processo editorial de livros técnicos-
científicos da embrapa informação 
tecnológica – Fortaleza; Ferreira (embrapa 
informação tecnológica)
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1. a produção de material didático em 
educação a distância: da intervenção do 
revisor à reescrita do professor – Diniz 
(proling-ufpb/ifpb)
2. o papel formativo de revisores de texto 
atuantes em instituições de ensino – Rosa; 
Queiroz (ifg)
3. o processo de gestão do conhecimento 
na produção de material didático para 
ead: estudo no setor de revisão da sedis – 
Marques (ufrn)
4. produção de materiais didáticos de 
sistema de ensino: o papel do preparador 
de textos e a noção de autoria – Baraldi 
(fflch-usp/ftd educação)
5. a mediação editorial em livros de 
literatura infantil: uma análise das obras 
inscritas no prêmio fundação biblioteca 
nacional – Tolentino; Coutinho (cefet-mg)
6. sobre o ofício do revisor de material 
didático – Schiavo; Consaga (somos 
educação)

1. contribuições da semântica para a 
formação do revisor de textos – Oliveira 
(ufrn)
2. estratégias de retextualização no artigo 
de divulgação científica: considerações 
sobre o gênero e construção de sentidos – 
Sala (editora ftd/recriar editorial)
3. diálogos com o revisor: implicações 
genéticas e autorais no percurso de 
transformação de uma tese em livro 
(estudo de caso) – Oliveira (cefet-mg)
4. o fazer tradutório em abstracts de 
periódicos científicos: contribuições da 
semiótica francesa – Garrido (unesp)
5. o trabalho com a correção textual 
realizado em produções escritas de alunos 
do ensino médio de uma escola pública em 
goiás – Assis; Nazário (ueg)
6. revisão ou “revisamento”? – Souza 
(assembleia legislativa do estado do 
tocantins)

1. um olhar crítico sobre a construção do 
papel social do revisor de textos – Porto; 
Pinton (ufsm)
2. intervenções textuais para além da 
gramática – Silva (editora ftd)
3. uma leitura dialógica acerca da revisão 
de textos taquigráficos no âmbito das 
atividades da assembleia legislativa do 
estado do ceará – Sipriano (assembleia 
legislativa do estado do ceará)
4. a produção editorial no contexto da 
comunicação institucional – Romano 
(centro universitário uma - belo 
horizonte)
5. a difícil escolha do profissional revisor 
de textos – Silva; Silva (cefet-mg)


