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PROGRAMA 
Teoria ‒ introdução à ecdótica. 
Prática ‒ laboratório para edição de Romance Tropical, romance de Théo-Filho, 1ª edição, Rio de 
Janeiro, EPASA, s.d. 
⦁ a) Transcrição diplomática (TD) e revisões: preparação para o trabalho de edição modernizada da 
obra. 
⦁ b) Transcrição fidedigna do texto de base (TMA), anotado, corrigido, convertido à ortografia atual 
e revisões (parte do trabalho para as edições impressa e digital da obra). 
⦁ c) Preparação material (normalização) do texto estabelecido e dos paratextos, como parte do 
trabalho para as edições digital e impressa. 
⦁ d) Produção de paratextos para a edição fidedigna, a ser publicada impressa em livro da Com-
Arte/Edusp, na Coleção Reserva Literária, e em e-book na Reserva Literária Digital. 

AVALIAÇÃO 
MÉTODO 
Aulas teóricas, com exposição oral do professor; exercícios; laboratório de estabelecimento de texto e 
preparação de uma obra literária para publicação em meio digital e em livro impresso (edição 
fidedigna, modernizada e anotada); laboratório de produção de paratextos; leituras e discussões em 
aula sobre tópicos da disciplina; trabalhos extraclasse. 
CRITÉRIO 
Autoavaliação discente (20% da nota) e avaliação docente (80% da nota), ambas fundamentadas na 
participação ativa nas aulas, nos laboratórios, nos trabalhos extraclasse e na realização de tarefas 
agendadas. 
NORMA DE RECUPERAÇÃO 
Como o curso, além de teórico, pressupõe trabalho laboratorial, associado à produção de objetos 
específicos, não há recuperação. 
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PROGRAMAÇÃO

AULA MÊS DIA ATIVIDADES
1 Ago. 15 Apresentação do curso e organização dos trabalhos.

Formatação dos arquivos para as transcrições do texto de base.
Definição dos produtores editoriais para as edições diplomática (TD) e modernizada/anotada (TMA).
Definição dos responsáveis pelo paratexto “O Autor”.
Trabalho extraclasse: O produtor editorial TD distribui as responsabilidades para a transcrição 
diplomática e suas revisões 1 e 2.
Trabalho extraclasse: transcrição diplomática do texto de base e suas revisões 1 e 2.

2 22 Funções do editor de texto. O editor de texto literário. Limites de intervenção editorial no texto 
literário.
Exercício 1: revisão.

3 29 Noções de filologia, ecdótica e crítica textual.

0 Set. 05 SEMANA DA PÁTRIA. NÃO HÁ AULA.
4 12 Tipos de edição (1): fac-similar, diplomática e diplomático-interpretativa.

Exercício 2: edição diplomática e diplomático-interpretativa.
Entrega da transcrição diplomática para revisão 1 em arquivos Word.
Laboratório e trabalho extraclasse: revisão 1 da transcrição diplomática.

5 19 Tipos de edição (2): crítica, genética, fidedigna e espúria.
Exercício 3: colação.
Entrega da revisão 1 da transcrição diplomática.
Laboratório e trabalho extraclasse: revisão 2 da transcrição diplomática. 
Definição dos responsáveis pelos paratextos.

6 26 Elementos de normalização (1).
Entrega da revisão 2 da transcrição diplomática em arquivos Word. Esse texto será o texto de trabalho 
para a edição modernizada.
Trabalho extraclasse: o produtor editorial TD salva os arquivos parciais, os unifica num único arquivo e 
os remete ao produtor editorial MA.
O produtor editorial MA distribui as responsabilidades para a transcrição fidedigna, modernizada e 
anotada e suas revisões 1 e 2.
Laboratório e trabalho extraclasse: transcrição fidedigna modernizada, anotada e normalizada.

7 Out. 3 Elementos de normalização (2).
Exercício 4: pontuação.

8 10 Elementos de normalização (3).
Exercício 5: formas de discurso e transcrição modernizada.
Entrega da transcrição fidedigna modernizada, anotada e normalizada para revisão 1.

9 17 Elementos de normalização (4).
Entrega da revisão 1 da transcrição fidedigna, modernizada, anotada e normalizada.
Laboratório e trabalho extraclasse: revisão 2 da transcrição fidedigna modernizada, anotada e 
normalizada.

10 24 Laboratório: paratextos.
Entrega da revisão 2 da transcrição fidedigna modernizada, anotada e normalizada para revisão do 
professor.

11 31 Laboratório: paratextos. 

12 Nov. 07 Laboratório: paratextos.
13 21 Entrega da transcrição fidedigna modernizada, anotada, normalizada e revisada pelo professor.

Laboratório: “limpar” os arquivos revisados pelo professor e remetê-los ao produtor editorial MA.
Trabalho extraclasse: o produtor editorial MA salva os arquivos parciais e, também, os unifica num 
único arquivo (Word).
O produtor MA encaminha o arquivo integral aos responsáveis pela unificação de notas e normalização.
Trabalho extraclasse: unificação de notas e normalização.

14 28 Entrega do arquivo integral da transcrição fidedigna, modernizada e anotada, com a revisão da 
normalização e unificação de notas. 
Entrega dos paratextos ao produtor editorial MA e ao professor.

15 Dez. 05 O produtor MA encaminha o arquivo integral da transcrição fidedigna, modernizada e anotada, com a 
revisão da normalização e unificação de notas ao professor.
Entrega da autoavaliação e feedback da disciplina.

16 12 Acerto de programação

17 19 Encerramento.
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TRABALHOS 
I. ESTABELECIMENTO, ANOTAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DO TEXTO (todos os alunos) 
1. Transcrição diplomática. 
2. Revisões 1 e 2 da transcrição diplomática. 
3. Transcrição fidedigna, modernizada, anotada e normalizada. 
4. Revisões 1 e 2 da transcrição fidedigna, modernizada, anotada e normalizada. 
5. Revisão da transcrição fidedigna, modernizada, anotada e normalizada, pelo professor. 

II. PARATEXTOS 
1. Notas ao texto: todos os alunos. 
2. Bibliografia: todos os alunos. 
3. Nota editorial TMA. 5 alunos: 
4. Press release (edição impressa), orelhas e quarta capa (edição impressa). 3 alunos: Letícia Amâncio, 
Ana Cláudia, Janaína
5. “O Autor” (pesquisa e redação). 5 alunos: Thomas, Ana Lívia, Luiza, Bianca
6. Olho, fichas (fantasia), sumário, bibliografia unificada, colofão e organização dos paratextos. 2 
alunos: Jorge, 
6. Apresentação para edição impressa: ?. 

III. PREPARAÇÃO 
1. Unificação de notas e revisão da normalização. 3 alunos: Allanis, Isabella Marchetto

IV. PRODUÇÃO 
1. Produtor editorial da ed. diplomática (TD). 1 aluno: Carolina
2. Produtor editorial da ed. modernizada e anotada (TMA). 1 aluno: 
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