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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

CURSO DE LETRAS-LIBRAS 

  

NOME DA DISCIPLINA: Introdução aos Estudos de Tradução/Interpretação de Línguas de 

Sinais 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Thaís Fleury – thaisfavelar@hotmail.com  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 Horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas 

SEMESTRE/ANO: 2º sem/2012 

EMENTA: Fundamentos de tradução e interpretação. Problemas teóricos e práticos da 

tradução/interpretação. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula. A 

representação do “intérprete-pedagógico” na educação de surdos. 

I – OBJETIVOS: 

 Mostrar, discutir e analisar os diferentes tipos de tradução através de alguns conceitos 

dos principais teóricos e práticos de tradução, visando a dotar os alunos de 

instrumentos específicos para a compreensão e análise de traduções.  

 Desenvolver uma visão ampla e crítica do conceito de tradução. 

 Analisar o conceito de tradução. 

 Identificar os diferentes tipos de tradução; discutir aspectos de tradução intralingual, 

interlingual e intersemiótica.  

 Mostrar a importância do tradutor e interprete na formação de culturas. 

 Abordar as diferenças entre tradutor e intérprete.  

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução aos Estudos de Tradução; 

1.1Três Tipos de Tradução: intralingual, interlingual e intersemiótica; 

2. Tradução cultural: a narrativa como elemento constitutivo cultural; 

           3. Tradução e interpretação de LIBRAS: o interprete pedagógico na educação dos 

surdos. 
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III - METODOLOGIA: 

 Dinâmicas de grupos; 

 Leitura e análise de textos em LIBRAS; 

 Prática da produção e compreensão em LIBRAS; 

 Filmagem de atividades realizadas em sala de aula; 

 Aulas expositivas com uso de recursos visuais; 

 Atividades individuais e em grupo na sala de aula; 

 Apresentação de seminários. 

 

IV - AVALIAÇÃO: 

Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. Serão 

usados os seguintes instrumentos: 

 Avaliação escrita; 

 Avaliação prática; 

 Avaliação das produções realizadas em grupo. 

    Serão feitas avaliações individuais e em grupo, levando-se em consideração todas as 

atividades discentes e o desempenho do aluno no decorrer do semestre. 
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