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PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
 

APRENDER A TRADUZIR – O QUE E COMO? 
 
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Sofia O. P. dos Anjos C. da Silva  

CONTATO: sofia.coimbraanjos@gmail.com – (62) 8622-7951 – somente mensagens. 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

SEMESTRE/ANO: 1º e 2° semestre de 2019 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Competência tradutória (CT) é um parâmetro de referência para a aquisição das habilidades 

necessárias a aspirantes da atividade profissional como tradutores e intérpretes entre línguas. Segundo o 

Grupo PACTE (2003) há várias subcompetências envolvidas para se atingir a CT. Dentre elas esse 

projeto se concentra nas subcompetências: interpessoal, instrumental e metodológica-estratégica. 

Assim, o objetivo é oferecer ao aluno uma prática voltada para o exercício e experimentação da 

sua participação e construção de um projeto de tradução. Um projeto de tradução realizado por uma 

equipe de trabalho possui uma organização para identificação e realização das etapas que envolvem o 

processo tradutório. As línguas de trabalho são, nessa primeira edição, Libras e Português. 

O exercício da profissão do tradutor e intérpretes de Língua de Sinais/Língua Portuguesa – TILSP, 

foi regulamentada através da Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010. Apenas dois anos após a criação 

dessa Lei, cursos superiores de formação de TILSP habilitaram formalmente os primeiros intérpretes, no 

ano 2012. Instituições Federais de nível superior- IFES, e a iniciativa privada tem proposto cursos de 

formação para que tal atividade seja executada com as devidas competências: referencial, linguística e 

tradutória (GONÇALVEZ, 2006). Assim, a UFG cria a partir do Projeto: Viver sem Limites, o curso de 

Letras: Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa no ano de 2014.     

Nesse cenário, acreditamos na necessidade de desenvolver práticas pontuais que possam 

apresentar aos acadêmicos atividades que eles atenderão no mercado de trabalho. Participar em projetos 
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de tradução habilita e capacita nossos acadêmicos para assumir demandas com características de projetos 

em que equipes de trabalho são parte integrante do produto final – a tradução. 

Este Projeto de Prática como Componente Curricular focaliza o aprendizado por projetos e a 

execução deste, por sua vez, capacita os alunos participantes a compreender as atividades, etapas e 

mecanismos de avaliação envolvidos para se atingir o produto final – a Tradução. 

 

 
OBJETIVOS: 
 
Desenvolver um Projeto de tradução em equipe.  
 
Específicos: 

• Entender o que é um projeto de tradução. 

• Identificar as atividades envolvidas e distribuir funções à equipe estabelecida. 

• Realizar as etapas do processo apresentando o produto final – a Tradução.  

 

CONTEÚDOS: 

1. Projeto de Tradução. 

2. Trabalho em equipe. 

3. Ferramentas e metodologias envolvidas no Projeto de tradução.  

 

 

METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido nas seguintes etapas: 

1.Reunião de trabalho para especificações do projeto de tradução. 

2.Estabelecimentos das equipes de trabalho e distribuição das funções e atividades. 

3. Auto avaliação das funções exercidas por cada membro – memórias da tradução;  

4. Construção de um Relatório (relatório-síntese) do que foi realizado que deverá apresentar: Introdução, 

Desenvolvimento e Conclusão. A introdução deve conter uma justificativa e os objetivos (acadêmicos e 

socioculturais) da tradução escolhida. O desenvolvimento deve apresentar: o Projeto de Tradução: o 

pedido (encomenda), a descrição dos destinatários, o objeto da tradução, a metodologia utilizada para 

traduzir: como dividiram o trabalho, o cronograma de execução do projeto, e o resultado do projeto – a 

tradução. A conclusão deve conter as memórias de trabalho de cada membro envolvido que são as 

reflexões gerais sobre a prática realizada em equipe: aspectos relacionais, instrumentais, profissionais e 

emocionais experimentados durante a PCC. Além disso, anexo ao relatório, cada membro da equipe deve 
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apresentar uma auto-avaliação individual sobre o aprendizado adquirido durante esta prática como aluno 

do curso em andamento e futuro profissional atuante no campo da tradução. 

  O relatório poderá fundamentar a produção de trabalhos científicos, como apresentações em eventos 

científicos e artigos para publicação em periódicos, a critério de indicação da professora responsável pela 

PCC. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa. Será avaliada de forma qualitativa a participação de cada 

aluno na realização do projeto. Os alunos deverão apresentar um relatório por equipe (05 membros: 01 

coordenador, 02 tradutores, 02 revisores), tendo como anexo: a auto avaliação e o produto do projeto 

em CD ou DVD. 

No mês de novembro de 2019 – 10 de novembro -  os alunos deverão enviar cópia (PDF) por 

email e entrega impressa no escaninho “Sofia Anjos” na secretaria da Faculdade de Letras. O documento 

deve ser intitulado: “Relatos sobre o projeto de tradução da/do: [título do texto ou vídeo traduzido]”, 

representando as100 horas do Projeto de Prática como Componente Curricular.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 
RODRIGUES, C.S.; VALENTE, F. Intérprete de Libras, 2011, 232p. Curitiba: IESDE Brasil S.A.1 
 

GONÇALVES, J. L. V.; NUNES MACHADO, I. T. In Cadernos de Tradução XVII, VASCONCELLOS, 
M. L.; PAGANO, A. (Orgs.). Formação de tradutores e pesquisadores em estudos da tradução, 2006, p. 
45-692 

 
 

CRONOGRAMA* 

 

Abril /2019  Reunião – informes  sobre a PCC 

                                                 
1 Conteúdo: Contextos Interpretativos. A venda na Saraiva (livro digital). Ler os capítulos: Panorama e 
perspectivas da tradução e interpretação em libras (cap.1) e Áreas de atuação (cap.6). 
 
2 Conteúdo: competências na formação. https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/6856 
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 (sala 33, Bl. Cora Coralina, FL/UFG). Dia e 

horário a confirmar. 

 maio/junho/julho-agosto - 2019 Projeto de tradução + Tradução + memórias de 

trabalho (em fórum) 

Setembro/outubro - 2019 Escrita do relatório-síntese. 

10/Novembro - 2019 Entrega do relatório final da PCC 

*este cronograma poderá sofrer alterações previamente combinadas entre as partes envolvidas. 

 
 


