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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

  
PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR :  
 

 Prática de Interpretação de Libras - Português e Português - Libras 
 
PROFESSORA RESPONSÁVEL:  Luiz Cláudio da Silva Souza e Renata Cristina Vilaça Cruz 

CONTATO:   l.claudio.ufg@gmail.com  – (21) 98382-6431 - (62)98180-0327 

CARGA-HORÁRIA : 100 horas 

ANO : 2019 

Pré-requisito:  Domínio da Língua Brasileira de Sinais 

Quantidade de Vagas:  16 

JUSTIFICATIVA : 

A crescente demanda por serviços de interpretação de Libras/Português e Português/Libras implica na             

necessidade de uma formação que envolve aspectos declarativos e operacionais desta atividade. Partindo desta              

premissa, os espaços de produção de “saber” devem propiciar aos discentes a capacidade aplicada necessária               

para o exercício profissional. Desse ponto de vista, pensando na formação de um profissional completo, isto é,                 

que articule procedimentos práticos aliados as bases epistemológicas consagradas, propõem-se este projeto de             

prática como componente curricular  

 

OBJETIVOS: 
Geral: 

● Discutir, analisar e praticar exercícios preparatórios para a interpretação de Língua Brasileira de Sinais              

seja ela como língua fonte ou língua alvo, visando instrumentalizar os alunos para um desempenho               

crítico,reflexivo e contínuo de aperfeiçoamento em sua profissão.  

Específicos: 
● Compreender os componentes linguísticos e situacionais que influenciam a atividade de interpretação; 

● aprimorar a competência interpretativa; 

● Desenvolver técnicas de interpretação; 

 

CONTEÚDOS EM VÍDEO SOBRE: 

 

1 . Cultura Surda; 

2. Educação; 

3. Política; 

4. Meio Ambiente; 

5. Relacionamento; 

6. Literatura 
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7. Tradução 

 

METODOLOGIA 

Este projeto tem por objetivo desenvolver a prática interpretativa nos alunos com a formação em               

andamento. Assim sendo, a metodologia utilizada para atender os objetivos consiste na simulação de              

situações que necessitam de mediação interlinguística na interação entre surdos e ouvintes. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e formativa através da realização de todas as etapas do projeto. Para                

aprovação, os alunos deverão desenvolver todas as práticas propostas.  
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