
 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

  

 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio em Interpretação 2 

CURSO: Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 

Horário/ Sala:  Quarta-feira, das 18h50 às 22h – sala   
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Renata Cristina Vilaça Cruz (renata.vilaca@yahoo.com.br) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 

SEMESTRE/ANO: 2 / 2018 

EMENTA: Estágio supervisionado itinerante no contexto da interpretação social, como 

entretenimento, religioso. Posicionamento crítico e reflexivo sobre os conceitos teóricos que 

fundamentam a performance do ato interpretativo. 

I – OBJETIVO GERAL:  

         Realizar estágio obrigatório de interpretação de conferência 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1- Realizar um planejamento de estágio  

2- Realizar um seminário de socialização de estágio  

3- Elaborar um relatório crítico sobre a atuação no estágio  

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade 1  

Planejamento do Estágio  

Elaboração do Projeto de Estágio  

Unidade 2  

Seminário de socialização do estágio  

Produção do Relatório Final de estágio  

 

IV- METODOLOGIA: 

1. Aulas expositivas com uso de recursos visuais.  

2. Apresentação de vídeos. 

3. Atividades individuais e em grupo em sala de aula e também extra-classe. 

4. Atividades práticas 

 

V - AVALIAÇÃO: 

A avaliação ocorrerá por meio de duas notas (N1 e N2), conforme a divisão a seguir:  

a) N1 (valor: 10 pontos)  

Planejamento do Estágio  

Elaboração do Projeto de Estágio  



b) N2 (valor: 10 pontos)  

Seminário de socialização do estágio  

Produção do Relatório Final de estágio  

A soma final das notas será a média entre N1 e N2 (Exemplo: o aluno que atingir N1 = 6,0 e N2=8, obterá nota 

final = 7,0) 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MACHADO, F.M.A. Conceitos abstratos: escolhas interpretativas do português para libras. 

Ed. Prisma, Curitiba, 2015.  

PEREIRA, M. C. P. A interpretação interlíngue da Libras para o Português Brasileiro: Um 

estudo sobre as formas de tratamento. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução). Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2014.  

RIGO, N. S. Tradução de Canções de LP para LSB: identificando e comparando recursos 

tradutórios empregados por sinalizantes surdos e ouvintes. Dissertação (Mestrado em Estudos da 

Tradução). Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 
 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CASTRO, N. P. A tradução de fábulas seguindo aspectos imagéticos da linguagem 

cinematográfica e da língua de sinais. Dissertação (Mestrado em Estudos da Tradução). 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2012.  

COKELY, D. Interpretation: A sociolinguistic model. Burtonsville, MD: Linstok Press, 1992.  

DEAN, R. K.; POLLARD, R. Q. Application Demand-Control Theory to Sign Language 

Interpreting: Implications for Stress and Interpreter Training. University of Rochester School 

of Medicine. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2001. Disponível em: 

<http://jdsde.oxfordjournals.org/content/6/1/1.full.pdf+html>. Acesso em: 16 nov. 2013.  

RICOER, P. Interpretação e ideologias. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988.  

ROY, C. B. Advances in teaching sign language interpreters. Washington: Gallaudet University 

Press, 2005.  

 

VIII- OBSERVAÇÕES 

a) O cronograma está sujeito a alterações podendo haver alternância de datas e acréscimo de textos ao 

longo da disciplina, ambos com aviso prévio.  

b) O aluno que necessitar de atendimento extra-classe poderá realizar agendamento com a professora 

através do e-mail (renata.vilaca@yahoo.com.br).  

c) É necessário cumprir 75% de frequência para aprovação na disciplina.   

d) É necessário atingir o mínimo de 60% da nota total (nota 6,00) para aprovação na disciplina.  

e) Serão aceitos trabalhos após o prazo determinado APENAS mediante apresentação de atestado 

médico.  

 

 

 

mailto:renata.vilaca@yahoo.com.br


 
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DEGOIÁS FACULDADE DELETRAS 
Letras: Tradução e Interpretação Libras\Português 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: EstudosLinguísticos 1 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Andréa dos Guimarães de Carvalho -andreaufglibras@gmail.com 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 horas 

SEMESTRE/ANO: 2018/2 

EMENTA: 

Introduçãoaosprincípiosgerais da Fonética, da Fonologia e da Morfologia. Relação entre a Fonética e a Fonologia das línguasorais e das 

línguas de sinais. Aspectosmorfológicos das línguasorais e das línguas de sinais. 

I –OBJETIVOS: 
Discutirconceitosteóricos de FonéticaArticulatória, de Fonologia e de Morfologia. Compreender a produção da fala/sinalização, 
bemcomoaestrutura da palavra/sinal. Identificar e analisar as estruturasfonéticas, fonológicas e morfológicas do Português e da Libras. 

 

II - CONTEÚDOPROGRAMÁTICO: 
 

1. Apresentação das áreas de Fonética e deFonologia 
 

2. Conceitosbásicos: Som/Elemento Visual, Fone/Viso, Fonema/Visema ealofone 
 

3. A produção dafala/sinalização: 
A produção dos sons da fala e dos elementosvisuais das LS: órgãos do aparelhofonador, do aparelhosinalizador e 
suaspeculiaridades 

 

4. Classificação dos sons/elementosvisuais: 
Consoantes, vogais e semiconsoantes; Configuração de Mão, Orientação da Palma, Ponto de articulação, Movimento, 
Expressãonão manual (facial e corporal) 

 

5. Prática: Análisefonológica desinais 
 

6. Apresentação da área deMorfologia 
 

7. Conceitosbásico de Morfologia: Morfema, alomorfe, radical eafixo 
 

8. Palavra/Sinal e estrutura daspalavras/sinais 
 

9. Classes depalavras 
 

10. Mecanismos de formação de palavras/sinais: Construção (Composição e Derivação), Extensão lexical eEmpréstimos 

11. Classificadores III -

METODOLOGIA: 

- Atividades de sala: explanaçõesteóricaspormeio de resolução de exercícios, atividadesemgrupo e individuais, aulasexpositivas-dialógicas. 

- Atividadesnãopresenciais: leiturasdirigidas, pesquisasem internet e embiblioteca. 
 

IV -AVALIAÇÃO: 
Osaspectosavaliadossão: assiduidade, participação, pontualidadenaentrega de trabalhos, qualidade dos trabalhos e organização. 

 

 

 



 
 

V – BIBLIOGRAFIABÁSICA: 
CALLOU, D.; LEITE, Y. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 
FERREIRA, Lucinda. Porumagramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 
FIORIN, J. L. (Org). Introdução à linguística. São Paulo: Contexto, 2006. 
MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. Introdução à Linguística: domínios e fronteiras. São  Paulo: Cortez,2001. 
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. Língua de sinaisbrasileira: estudoslinguísticos. ArtMed: Porto Alegre, 2004. 

 

VI – BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR: 
BASÍLIO, M. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 2001. 
 . Formação e classe de palavras no português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, 
LYONS, J. Introdução à LinguísticaTeórica. São Paulo: Nacional/ USP, 1979. MONTEIRO, J.L. 
Morfologiaportuguesa. 4 ed. Campinas: Pontes, 2002. 
OLIVEIRA, S. G. de; BRENNER, T. de M. Introdução à fonética e à fonologia da línguaportuguesa: fundamentaçãoteórica e exercícios 

para o 3. Grau. Florianópolis: O Autor, 1988. 
ROSA, M. C. Introdução à morfologia. São Paulo: Contexto, 2000. 
Site Disponívelem: <http://www.fonologia.org/index.php>. Acessoem: 11 ago. 2017. 

 
AULA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DATA 

1. Apresentaçãoconteúdoprogramático e material de estudo 16/08 

2. Apresentação das áreas de Fonética e de Fonologia 17/08 

3. Conceitosbásicos: Som/Elemento Visual, Fone/Viso, 
Fonema/Visema e alofone. 

23/08 

4. Aplicabilidadespráticascomparativas entre língua de sinais e línguasorais. 24/08 

5. Continuação com exemplos dos conceitosbásicos e atividadespráticas 30/08 

6. A produção da fala/sinalização: A produção dos sons da fala e dos elementosvisuais das LS: órgãos 
do aparelhofonador, do aparelho 

sinalizador e suaspeculiaridades 

31/08 

7. (Continuação) A produção da fala/sinalização: A produção dos sons da fala e dos elementosvisuais 
das LS: órgãos do aparelhofonador, do aparelho 

sinalizador e suaspeculiaridades. 

06/09 

8. Continuação aula anterior 13/09 

9. Classificação dos sons/elementosvisuais: Consoantes, vogais e 

semiconsoantes;  
Configuração de Mão, Orientação da Palma, Ponto de articulação, Movimento, Expressãonão manual (facial e 
corporal) 

14/09 

10. (Continuação) Configuração de Mão, Orientação da Palma, Ponto de articulação, Movimento, 

Expressãonão manual (facial e corporal) 

Na Libras: alofone, par mínimo 

22/09 

11. Prática: Análise e descriçãofonológica de sinais 21/09 

12. Correção da atividadePrática: Análisee descriçãofonológica de sinais; Revisão para a prova. 27/09 

13. AVALIAÇÃO DE FONÉTICA E FONOLOGIA 28/09 

14. Entrega e correção da provaemsala de aula 04/10 

15. Apresentação da área de Morfologia 05/10 

16. Conceitosbásico de Morfologia: Morfema, alomorfe 11/10 

17. Conceitosbásico de Morfologia: Morfema, alomorfe 12/10 

18. CONPEXX 2018 18/10 

19. Conceitosbásico de Morfologia: Morfema, alomorfe (continuação), radical e afixo. 19/10 

20. Palavra/Sinal e estrutura das palavras/sinais; classes de palavras. 25/10 

21. Continuação da aula anterior 26/11 

22. Recesso de finados 02/11 02/11 

23. Classes de Palavras/sinais 08/11 

24. Mecanismos de formação de palavras/sinais: Construção 

(Composição e Derivação), Extensão lexical e EmpréstimosLinguísticos do Português 

10/11 



25. RecessoProclamação da República 15/11 

26. (Continuação) Mecanismos de formação de palavras/sinais: Construção 

(Composição e Derivação), Extensão lexical e EmpréstimosLinguísticosdoPortuguês. 

17/11 

27. AVALIAÇÃO DE MORFOLOGIA DAS LÍNGUAS DE SINAIS 22/11 

28. SEMINÁRIO (sobreclassificadoresnaslínguasorais e naslinguas de sinais e libras) 24/11 

29. SEMINÁRIO (sobreclassificadoresna Libras – processos de tradução) 29/11 

30. Seminário de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

A partir de 03 de dezembro 2018 

01/12 

31. Seminário de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

A partir de 03 de dezembro 2018 

06/12 

32. Correção das atividades dos seminários (classificadores) com feedback com aturma 13/12 

33. Atividadevalendo nota sobreclassificadoresnas LS emsala de aula 14/12 

34. Entrega das notas 20/12 

35. Fechamento de notas 21/12 

 
AtividadesAvaliativas Valor 
N1 - Provateóricasobrefonética, fonologia do português e 
fonologia das LS 

 
6,0 

N1 - Estudodirigido 1 (Fonética e Fonologia) - atividades 4,0 
Total da N1 10,0 

N2 - (Morfologia) 3,3 
N2 - Semináriosobreclassificadoresnas LS + 
atividadeclassificadoresemsala de aula 

3,4 + 3,3 

Total da N2 10,0 

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

CURSO: Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português

NOME DA DISCIPLINA: Estudos Linguísticos 3

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Fabiane Ferreira da Silva Moraes – fabianemoraes@ufg.br

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h

SEMESTRE/ANO: 2/2018

EMENTA

Introdução aos princípios gerais da Semântica. Produção do sentido nas línguas orais e nas línguas

de sinais. Princípios básicos da Lexicologia e da Lexicografia nas línguas orais e nas línguas de

sinais.

I – OBJETIVOS

GERAL

Apresentar  o  nível  semântico  das  línguas  naturais  e  suas  principais  perspectivas  teóricas.

Descrever os princípios básicos de lexicologia e lexicografia através de dados selecionados das

línguas orais e de sinais. 

ESPECÍFICOS

• Compreender os fenômenos semânticos das línguas orais e de sinais. 

• Reconhecer  as  implicações  dos  componentes  semânticos  nos  processos  de  tradução  e

interpretação.

• Conhecer os princípios básicos da Lexicologia e Lexicografia nas línguas de sinais.

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Aspectos introdutórios

1.1 Níveis de análise linguística 

1.2 Distinção entre semântica e pragmática

1.3 Definição de Lexicologia e Lexicografia

2. Semântica

2.1 Aspectos conceituais

2.2 Regras e traços semânticos

2.3 Metáfora e Metonímia nas línguas orais e nas línguas de sinais

3. Princípios básicos da Lexicologia e da Lexicografia



3.1 Aspectos conceituais

3.2 Análise Tipológica de Dicionários de Libras

3.3 Lexicologia e Lexicografia nas línguas de sinais

III – METODOLOGIA

Aulas expositivas com procedimentos dialógicos e interativos. Discussão de textos teóricos. 

IV – AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e formativa, com atividades individuais e em grupo. 

N1: soma das atividades:

Atividades em sala de aula – 7,0 pontos

Resenha – 3,0 pontos

Total: 10,0 pontos

N2: soma das atividades:

Atividade em grupo 1 – 4,0 pontos

Atividade em grupo 2 – 4,0 pontos

Atividades no SIGAA – 2,0 pontos

Total: 10,0 pontos

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASÍLIO, M. Teoria lexical. São Paulo: Ática. 1987.

BIDERMAN, M. T. Teoria linguística. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CANÇADO, M. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. 2. ed., rev. Belo Horizonte:

Ed. UFMG, 2008.

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPOVILLA, F. C. et al.  Quando surdos nomeiam figuras: processos quirêmicos, semânticos e
ortográficos. Perspectiva, Florianópolis, v. 24, n. Especial, p. 1-350, jul./dez. 2006.

ESTELITA, M. Por uma ordem "alfabética" nos dicionários de línguas de sinais. In: QUADROS,
R. M. de; STUMPF, M. R. Estudos surdos IV. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2008, p. 124-140.

ILARI, R. Introdução à Semântica. São Paulo: Contexto, 2001.

______. Introdução ao estudo do Léxico: brincando com as palavras. São Paulo: Contexto, 2002.

FARIA-NASCIMENTO, S. P.  Metáfora na LSB: Debaixo dos panos ou a um palmo de nosso
nariz? ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p. 179-199, jun. 2006. Disponível
em: <ojs.fe.unicamp.br/ged/etd/article/download/1641/1488>. Acesso em: 18 mar. 2016.

FELIPE, T. A., LIRA, G. A.  Dicionário digital da Língua Brasileira de Sinais. Rio de Janeiro,
2005. Disponível em: http://www.acessobrasil.org.br/libras/ Acesso em: 20 set. 2015.

WELKER, H. A. Uma pequena introdução à lexicografia. Brasília: Thesaurus, 2004. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
EM LIBRAS/PORTUGUÊS 

 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução à Pesquisa 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Gláucia Xavier dos Santos Paiva(e-mail: glaucia.paiva2@gmail.com) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas – quinta – 18:50 às 22:00, sala 84. 

SEMESTRE/ANO: 2º/ 2018 

 
EMENTA: 
Introdução à pesquisa científica em áreas relacionadas à tradução e interpretação e às línguas de sinais. 

Métodos e técnicas de pesquisa e estrutura formal do trabalho acadêmico. Elaboração de projeto de pesquisa. 

Normalização de trabalhos científicos. 

 

 
OBJETIVO: Promover a construção do conhecimento básico necessário para o uso coerente das técnicas e 

métodos de estudo, leitura e produção de um pré-projeto de pesquisa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estudar os diferentes tipos de pesquisa científica, possibilitando a reflexão sobre metodologia e 

pesquisa.  

2. Conhecer os princípios e aplicações da estrutura formal e normativa das produções científicas –  

Normas da ABNT. 

3. Compreender as etapas de elaboração de projeto de pesquisa. 

4. Elaborar um projeto de pesquisa em áreas relacionadas à tradução e interpretação e às línguas de 

sinais. 

 
CONTEÚDOS:  
1. A organização dos trabalhos acadêmicos - A escrita científica; 

2. Normas da ABNT; 

3. Projetos de pesquisa: características e etapas;  

4. Os tipos de pesquisa científica; 

5. Metodologia científica; 

6. Metodologia e pesquisa em áreas relacionadas aos campos de pesquisa em tradução e interpretação da 

língua de sinais; 

7. Problematizar o conceito de Plágio; 

8. Identificar a área de pesquisa; 

9. Reconhecimento das etapas da elaboração de um projeto; 

10. Escrita do projeto. 

 
METODOLOGIA 

- Aulas  expositivas  e  dialogadas  baseadas  em  autores  e  textos  teóricos selecionados. Será 

solicitada leitura prévia do material indicado, visando dialogar e refletir teoricamente sobre os 

conteúdos propostos.  

- Além das aulas expositivas e dialogadas, propõem-se a elaboração de um projeto de pesquisa como 



trabalho final de disciplina.  

 

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

 

Todas as atividades são individuais.  

 

Serão usados os seguintes instrumentos:  

   

1. Trabalhos: 10 pontos (Nota 1).  

2.  Elaboração de um projeto de pesquisa: 10 pontos (Nota 2).  

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

MENDONÇA, L. M.; ROCHA, C. R. R.; GOMES, S. H. A. Guia para apresentação de trabalhos 

acadêmicos na UFG. Goiânia: UFG, 2005. 

PAGANO, A. (Org.). Metodologias de pesquisa em tradução. Belo Horizonte: Faculdade de Letras, UFMG, 

2001. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teoria e abordagens. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

FERNANDES, J. Técnicas de estudo e pesquisa. Goiânia: Kelps, 1999. 

HALE, S.; NAPIER, J. Research methods in interpreting: a practical resource. A&C Black, 2013. 

KAHLMEYER-MERTENS, R.  S.  et  al.  Como  elaborar  projetos  de  pesquisa: linguagem e método. Rio 

de Janeiro: Ed. FGV, 2007. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003. 

Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india>. 

Acesso em 22: de set. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

  

 

NOME DA DISCIPLINA: Laboratório de Tradução 

CURSO: Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 

Horário/ Sala:  Segunda-feira, das 18h50 às 22h – sala   
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Renata Cristina Vilaça Cruz (renata.vilaca@yahoo.com.br) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 

SEMESTRE/ANO: 2 / 2018 

EMENTA:  

Fundamentos teóricos e práticos dos procedimentos técnicos da tradução aplicados aos contextos literário, 

científico, midiático, técnico, entre outros. Prática de revisão de textos e vídeos traduzidos. 

I – OBJETIVO GERAL:  

         Realizar atividades práticas de tradução e analisa-las, tendo como referência os contextos citados na 

ementa da disciplina.  

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar atividades práticas de tradução de Língua Portuguesa para Libras e de Libras para Língua 

Portuguesa  

2. Analisar as traduções feitas  

 
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade 1  

História da Tradução, Tipos de Tradução, Processos de Tradução 

Unidade 2  

 O Projeto de Tradução 

Contextos de tradução: livre, literário, educacional (escolar)  

Unidade 3 

Contextos de tradução: educacional (acadêmico) e médico 

Unidade 4  

Contextos de tradução: jornalístico 

Banca de Tradução 

 

IV- METODOLOGIA: 

1. Aulas expositivas com uso de recursos visuais.  

2. Apresentação de vídeos. 

3. Atividades individuais e em grupo em sala de aula e também extra-classe. 

4. Atividades práticas 

 

V - AVALIAÇÃO: 



A avaliação ocorrerá por meio de duas notas (N1 e N2), conforme a divisão a seguir:  

a) N1 

Unidades 1 e 2: 10 pontos 

Atividades:  

Apresentação do Memorial em Libras (1 ponto) 

Projeto de Tradução (3 pontos)  

Tradução em contexto “livre” (2,0 pontos) 

Tradução em contexto literário (2,0 pontos) 

Tradução em contexto artístico (2,0 pontos) 

b) N2 

Unidades 3 e 4: 10 pontos  

Atividades:  

Tradução em contexto (educacional acadêmico e escolar/médico/jornalístico/ ) (5,0 pontos) 

Banca de tradução (5 pontos) 

A soma final das notas será a média entre N1 e N2 (Exemplo: o aluno que atingir N1 = 6,0 e N2=8, obterá nota 

final = 7,0) 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBIR, H. A. A aquisição da competência tradutória: aspectos teóricos e didáticos. In: ALVES, F.; 

MAGALHÃES, C.; PAGANO, A. Traduzir com autonomia. Estratégias para o tradutor em formação. Rio de 

Janeiro: Editora Contexto, 2000.  

BARBOSA, H. G. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta. Campinas, SP: Pontes, 1990.  

PAGANO, A.; MAGALHÃES, Célia; ALVES, Fábio (orgs.). Competência em tradução: cognição e discurso. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.  

PEREIRA, M. C. P.; RUSSO, A. Tradução e interpretação de língua de sinais: técnicas e dinâmicas para 

cursos. São Paulo, SP: Cultura Surda, 2008. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradução: servidões e autonomia do tradutor. Campinas: Unicamp, 
1993.  

CORRÊA, A. M. S; NEIVA, A. M. S. Estratégias e problemas do tradutor aprendiz: uma visão introspectiva 

no processo tradutório. Práticas Discursivas, 2000 UFRJ.  

CORRÊA, A. M. S. Uma abordagem discursiva da tradução. RECORTE, 2007.  

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2011.  

ROBINSON, D. Construindo o tradutor. Bauru, SP: EDUSC, 2002.  

SEGALA, R. R. Tradução Intermodal e Intersemiótica/Interlingual: Português brasileiro escrito para Língua 

Brasileira de Sinais. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação 

e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Florianópolis, 2010. 

 

VIII- OBSERVAÇÕES 

 

a) O cronograma está sujeito a alterações podendo haver alternância de datas e acréscimo de textos ao 

longo da disciplina, ambos com aviso prévio.  

b) O aluno que necessitar de atendimento extra-classe poderá realizar agendamento com a professora 

através do e-mail (renata.vilaca@yahoo.com.br).  

c) É necessário cumprir 75% de frequência para aprovação na disciplina.   

d) É necessário atingir o mínimo de 60% da nota total (nota 6,00) para aprovação na disciplina.  

e) Serão aceitos trabalhos após o prazo determinado APENAS mediante apresentação de atestado 

médico.  

 

 

mailto:renata.vilaca@yahoo.com.br


 

 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

Letras: Tradução e Interpretação Libras/ Português  
 

 
NOME  DA  DISCIPLINA:  LABORATÓRIO  DE  TRADUÇÃO 

PROFESSORA  RESPONSÁVEL:  Sofia  Oliveira  Pereira  dos  Anjos  Coimbra  da  Silva  

CARGA  HORÁRIA  SEMESTRAL:  64  horas-aula 

CARGA  HORÁRIA  SEMANAL:  4  horas-aula  –  2º  feira  (1a  e  2a  aulas)  

SEMESTRE/ANO:  2º  período  /  2018 

EMENTA:    

Introdução aos procedimentos práticos e estratégias de tradução e interpretação. Vivências e 
simulações de contextos de atuação profissional. Reflexão crítica dos conceitos teóricos que 
fundamentam a performance do ato tradutório. 

Fundamentos teóricos e práticos dos procedimentos técnicos da tradução aplicados aos contextos 
literário, científico, midiático, técnico, entre outros. Prática de revisão de textos e vídeos 
traduzidos.  

I  –  OBJETIVOS:  
-  Analisar  traduções  em  diferentes  contextos  dos  par  Libras-Português  e  Português-Libras.  

-  Compreender  as  estratégias  envolvidas  no  ato  traduzir  para  Libras  e/ou  para  Português.  

-   Produzir   traduções  mediante   tarefas   que   estimulem   o   desenvolvimento   de   habilidades   e   estratégias  
específicas.  

-  Discussão  e  reflexão  sobre  as  modalidades  e  estratégias  de  tradução  e  seus  impactos  no  ato  tradutório.  

  
II  -  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO:  
1.   Unidade  temática  1:  Contextos,  estratégias  e  métodos  de  tradução.    

1.1  Contextos  de  tradução  e  suas  demandas.  

1.2  Estratégias  de  tradução  e  suas  aplicações.  

1.3  Métodos  de  tradução    

1.4  Projetos  de  tradução.  

2.   Unidade  temática  2:  Produzindo  traduções  

2.1  Vídeos  e  textos  como  produtos  de  tradução  

2.2  Tarefas  de  tradução  

3.   Unidade  temática  3:  Tradução  em  análise  
3.1   Avaliação-reflexão   sobre   os   processos   de   traduzir   em   equipe   e   individualmente,   entre  
modalidades  diferentes  de  língua  e  as  implicações  no  produto  da  tradução.  

III  -  METODOLOGIA:  
As   aulas   serão   ministradas   em   16   encontros   de   quatro   horas-aula   cada,   com   periodicidade   de   um  
encontro  semanal.  Nessa  disposição,   inicialmente  observaremos  práticas   interpretativas  e  tradutórias   já  



realizadas   em   relação   as   noções   dispostas   na   Unidade   Temática   1   e   2.   Seguiremos   então   para   os  
projetos  de  interpretação  e  tradução  individuais  e  em  equipe  nas  diferentes  propostas  apresentadas  pelo  
professor   em   ordem   didática   de   apreensão   das   estratégias   e,   por   fim,   serão   propostas   reflexões   em  
forma   de   seminário.   Será   solicitada   leitura   prévia   do   material   indicado,   visando   dialogar   e   refletir  
teoricamente  sobre  os  conteúdos  propostos.   

IV  -  AVALIAÇÃO:  
A  avaliação  será  contínua  e   formativa.  Visa   identificar  o  andamento  da  aprendizagem  dos  conteúdos  e  
mensurar  o  desempenho  por  meio  de  notas  atribuídas  a  trabalhos  coletivos  e  atividades  individuais  que  
são   os   instrumentos   de   verificação   de   aprendizagem   desta   disciplina.   Será   considerado   aprovado   o  
aluno  que  obtiver  75%  de  freqüência  mínima  e  nota  média  de  6,0.  A  nota  final  será  composta  por  meio  
da  análise  das  produções  realizadas  que  são:  traduções  e  interpretações  e  seminário  . 

V  –  BIBLIOGRAFIA  BÁSICA:  

ALBIR, H. A. A aquisição da competência tradutória: aspectos teóricos e didáticos. In: ALVES, 
F.; MAGALHÃES, C.; PAGANO, A. Traduzir com autonomia. Estratégias para o tradutor em 
formação. Rio de Janeiro: Editora Contexto, 2000. 
BARBOSA, H. G. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta. Campinas, SP: 
Pontes, 1990. 
PAGANO, A.; MAGALHÃES, Célia; ALVES, Fábio (orgs.). Competência em tradução: 
cognição e discurso. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.  
PEREIRA, M. C. P.; RUSSO, A. Tradução e interpretação de  língua de  sinais: técnicas e 
dinâmicas para cursos. São Paulo, SP: Cultura Surda, 2008. 

VI  –  BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR:  

AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradução: servidões e autonomia do tradutor. Campinas: 
Unicamp, 1993. 
CORRÊA, A. M. S; NEIVA, A. M. S. Estratégias e problemas do tradutor aprendiz: uma visão 
introspectiva no processo tradutório. Práticas Discursivas, 2000 UFRJ. 
CORRÊA, A. M. S. Uma abordagem discursiva da tradução. RECORTE, 2007. 

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2011. 
ROBINSON, D. Construindo o tradutor. Bauru, SP: EDUSC, 2002.  

SEGALA, R. R. Tradução Intermodal e Intersemiótica/Interlingual: Português brasileiro escrito 
para Língua Brasileira de Sinais. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Estudos da 
Tradução. Florianópolis, 2010.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Cronograma da Disciplina* 
  

  
  
*Sujeito  a  alterações  previamente  negociadas.  



 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
Letras: Tradução e Interpretação em 

Libras/Português 
 

 

 
NOME DA DISCIPLINA: Libras Avançado II 
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Kamila Ferreira do Nascimento - milly.baby04@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 Horas 

SEMESTRE/ANO: 2º Sem/2018 

EMENTA:  
Aprofundamento de práticas de compreensão e produção da Libras por meio do uso das estruturas 

dessa língua em funções comunicativas em nível avançado. Produção em Libras com foco em textos 

acadêmicos e literários. Conhecimento e uso de metáforas e expressões idiomáticas da Libras. Análise 

linguística e cultural de produções em Libras. Uso da língua em situações que simulam a realidade. 

I – OBJETIVOS:   
� Iniciar o aluno na compreensão e produção em Libras; 

� Reconhecer e produzir a Libras com grandes narrativas formais e informais; 

� Compreender a importância do uso de espaço e do uso de expressão facial e corporal nas línguas 
de sinais. 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

� Produção de texto acadêmico e literário em LIBRAS. 

� Metáforas na LIBRAS. 

� Expressões Idiomáticas na LIBRAS. 

� Poesia/Música em LIBRAS (Simetria). 

� Análise e linguística e cultural de traduções bilíngues. 

� Regras sobre Revista Brasileira de Vídeo Registro em LIBRAS. 

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; 

� Aula expositiva-interacionista. 

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. 

Critérios de Avaliações N1 
 

Atividades de prática de língua A-1 
 
 

� Interação em Libras de Expressões idiomáticas. Atividade 
Vale1,0 

� Prática de língua – compreensão (texto 1:  Atividades Prática em 
Libras. vale 1,0. 

� Prática de língua – compreensão (texto 2: Atividades Prática em 
Libras . vale 1,0. 

� Atividade Prática: Produção textual Música em LIBRAS 
(Simetria) vale(1,0). 

� Atividade Prática: Produção textual – poesia vale(1,0) 

� Seminário sobre Metáfora na Libras’’vale 5,0 

 
 
 
 
 

10,0 

Atividades de prática de língua A-2 
 
 

�  Atividade prática – extraclasse
1
. Vídeo Registro em Libras (Prática 

de formatação de trabalhos em Libras). vale 1,5 

 
� Proposta para discussão: Discussão em Libras: vale 3,0 

 
Leitura: “Produções surdas no youtube: consumindo a cultura’’ 

resenha vale 25 

Espaço e do uso de expressão facial e corporal nas línguas de sinais. 
Prática em Libras . vale 3,0 
 

 
 
 
 
 
10,0 

N1= (A1+ A2 /2) 
                            

                       

 
 
 

                                                 
 
 



                   Critérios de Avaliações N2  
 

10,0 
                                          Atividades A-3 
 

� Prática de Libras Imagens vale 1,0 

� Prática de Libras – conto. Vale1,0 

� DINÂMICA DOS ALUNOS 5  vale 3,5 

� Preparação para o seminário vale 4,5 

Avaliação A-4 
 

� Avaliação pratica vale (10,0) 
 

10,0 

N2=(A3+A4/2) 
 

 

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FARIA, S. P. do. Metáfora na LSB: debaixo dos panos ou a um palmo de nosso nariz? In: ETD – 
Educação Temática Digital, Campinas, v. 7, n. 2, p. 179-199, jun. 2006. Disponível em: < 
https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/etd/article/view/1641/1488>. 

HONORA, M. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: desenvolvendo a comunicação usada 
pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009, v. 3. 

PIMENTA, N. & QUADROS, R. M. de. Curso de Libras. Nível III. LSB Vídeo, 2011. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBRES, N. A.; NEVES, S. L. G. De sinal em sinal: comunicação em Libras para aperfeiçoamento do 
ensino dos componentes curriculares. São Paulo: Duas Mãos, 2008. 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D.; MAURÍCIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. v 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2010. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: Ministério da Educação 
e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001. 

MACHADO, F. A. Simetria na poética visual na língua de sinais brasileira. 2013. 145f. Dissertação 
(Mestrado em Tradução). Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 2013. 

SUTTON-SPENCE, R. “Imagens da identidade e cultura surdas na poesia em língua de sinais”. In: 
QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS, M. L. B. (Org.). Questões teóricas das pesquisas em línguas 

de sinais. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2008, p. 339-349. 

 

VII – SITE: 

http://revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.br/ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Aula Data Conteúdo 

Agosto– 3 aulas 
04  

15/08 
• Apresentação e discussão do plano de ensino. 
• Apresentação de cronograma de Libras Avançado 2 

• Dinâmica em LIBRAS  

08 22/08 
• Metáforas na LIBRAS e Vídeos – Metáfora na Libras. 

• Significado em contexto – o caso das metáforas na língua brasileira de sinais. 

12 29/08 • Orientação sobre seminário no grupo ‘’ Metáfora na Libras’’ 
• Interação em Libras de Expressões idiomáticas. 
• Atividade Vale1,0 

Setembro – 3 aulas 
-----  

05/09 
 
Seminário de Estagio- Não haverá aula 

16  
12/09 

Prática de língua – compreensão (texto 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ugup4GrMjEc) Atividades Prática em Libras. 
vale 1,0. 
 

20 19/09 
 

Prática de língua – compreensão (texto 2: Atividades Prática em Libras . vale 1,0. 
https://www.youtube.com/watch?v=YlEv8NIUzR8 

24 26/09 
 

   

• Poesia/Música em LIBRAS (Simetria). 

• Atividade Prática: Produção textual – poesia vale(1,0) 
Outubro  – 4 aulas 

28 03/10  
• Atividade Prática: Produção textual Música em LIBRAS (Simetria) vale(1,0). 

32 10/10 • Seminário sobre Metáfora na Libras’’vale 5,0 

36 17/10 • Vídeo Registro em Libras (Prática de formatação de trabalhos em Libras). 
 

• Atividade prática – extraclasse2. Vídeo Registro em Libras (Prática de 
formatação de trabalhos em Libras). vale 1,5 

                                                 
 
 



--- 24/10 • Feriado: aniversario de Goiânia   

40 31/10  

• Leitura: “Produções surdas no youtube: consumindo a cultura.”. Autora: 
Daiane Pinheiro (UFSM), do livro: “Cultura surda na contemporaneidade: 
negociações, intercorrências e provocações”/ organizado por Lodenir Becker 
Karnopp, Madalena Klein, Márcia Lise Lunardi-Lazzarin. – Canoas: Ed. 
ULBRA, 2011. Pág. 29. Continuação da leitura. Resenha. (2,5) 

• Orientação para 1ª Avaliação Prática (Sorteio do ponto para a prova didática – 
concurso público) 

 
Novembro  – 4 aulas 

44 07/11  (discussão em Libras) vale 3,0 
• Texto 1 <http://diariodegoias.com.br/goiania/51822-professores-ocupam-sede-

da-secretaria-de-educacao-de-goiania>. Acesso em: 26 abr 2017. 
 

• Texto 2 <http://diariodegoias.com.br/goiania/51822-professores-ocupam-sede-
da-secretaria-de-educacao-de-goiania>. Acesso em: 26 abr 2017. 

  48 
 

14/11 Prática em Libras:  

� Espaço e do uso de expressão facial e corporal nas línguas de sinais. Prática em 
Libras . vale 3,0 

52 21/11 • Prática de Libras – conto. Vale1,0 

• Prática de Libras Imagens vale 1,0 
56 28/11 • DINÂMICA DOS ALUNOS 5  vale 3,5 

  Dezembro- 3 aulas  
 

60 05/12 • Preparação para o seminário vale 4,5 
64 12/12 •  1ª Avaliação Prática (Sorteio do ponto para a prova didática – concurso 

público) vale 10,0 

---- 19/12 Entrega das notas finais 
   

Obs.: Este cronograma poderá sofrer alterações. 
Língua de instrução: predominantemente Libras. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras/Português 

 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Libras Básico 1  

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

Marcos Kluber Kogut – marcoskkogut@gmail.com 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 128 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 08 horas 

SEMESTRE/ANO: 1º sem/2018 

EMENTA:  

Desenvolvimento da competência comunicativa em Libras. Práticas de compreensão e produção em Libras por meio do uso de estruturas e funções comunicativas 

básicas. Uso da língua em situações que simulam a realidade. 

I – OBJETIVOS:  

• Desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras. 

• Aprimorar a prática de produção em Libras por meio do uso de estruturas e funções comunicativas básicas. 

• Apresentar questões comuns referentes ao surdo e sua organização social e cultural. 

 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1.Técnicas e estratégias de compreensão e produção de texto em Libras 

1.1. Situação apresentada e discutida em Libras 

1.2. Textos sinalizados em Libras, bem como diálogos, imagens e textos 

2. Alfabeto Manual e Soletração dos Nomes 

3. Numerais Cardinais e numerais para quantidade  

4. Cumprimentos 

5. Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) e expressões interrogativas 

6. Advérbios de modo incorporados aos verbos 

7. Expressões e advérbios de tempo 

8. Grupos temáticos de sinais 

8.1. Calendário  

8.2. Família 

8.3. Materiais de Expediente  

8.4. Cores 

8.5. Frutas e verduras 

8.6. Lugares em Goiânia 

8.7. Animais 

Obs.: As propostas de atividades durante o semestre não seguirão necessariamente a ordem de conteúdos e orientações de trabalhos apresentados nesta seção.  

 

III - METODOLOGIA: 

Esta disciplina privilegia a relação professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, as aulas se 

desenvolverão segundo um processo dialógico, com aulas expositivo-dialogadas. Além disso, a disciplina lançará mão de: 

● Dinâmicas de grupos; 

● Diálogos em Libras; 

● Leitura e análise de textos em Libras; 

● Prática da produção e compreensão em Libras; 

● Filmagem de atividades realizadas em sala de aula. 

O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre o assunto abordado, bem como o uso dos recursos do SIGAA.  

 



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. 

 
Nota 1: 20 pontos 

� Prática em Libras: diálogo 1 – 1,0 
� Prática em Libras: diálogo 2 – 1,0 
� 1ª Prova Escrita – 8,0 
� 1ª Prova Prática – 10,0 

 
Nota 2: 20 pontos 

� Prática em Libras: diálogo 3 – 1,0 
� Prática em Libras: diálogo 4 – 1,0 
� Apresentação narrativa curta em Libras – 2,0 
� 2ª Prova Escrita – 6,0 
� 2ª Prova Prática – 10,0 

 
A soma final das notas será dividida por 4 (quatro) obtendo o resultado final da disciplina. (Exemplo: o aluno que atingir o total de 70 pontos obterá a nota final de 7,0) 

 
Critérios de avaliação 

1. Uso da datilologia, do numeral e do espaço – 2,0 
2. Criatividade ( exploração visual na parte prática) – 2,0 
3. Vocabulário ( uso adequado dos sinais) – 2,0  
4. Desempenho do aluno (clareza na exposição na Libras) – 1,0  
5. Contextualização (Texto traduzido ou imagem em contexto) – 3,0 

 
V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAPOVILLA, F. C. et al. Novo DEIT LIBRAS – Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Libras). Baseado em Linguística e 

Neurociências Cognitivas. São Paulo: EDUSP, 2011. Vol. 1 e 2. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico: livro do professor. 6. ed. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação 

Especial, 2007. 

QUADROS, R. M. de; PIMENTA, N. Curso de Libras 1 (Básico). Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBRES, N. de A.; NEVES, S. L. G. De sinal em sinal: comunicação em Libras para aperfeiçoamento do ensino dos componentes curriculares. São Paulo: Duas Mãos, 

2008. 

FERREIRA-BRITO. L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/UFRJ, 2010. 

GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

LIBRAS - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Disponível em: <www.acessobrasil.org.br/libras>. Acesso em: 16 mar. 2016. 

RAMOS, C. R. Libras: a língua de sinais dos surdos brasileiros. Rio de Janeiro: Arara Azul. Disponível em: <www.editora-arara-azul.com.br>. Acesso em: 16 mar. 

2016. 

STUMPF, M.; QUADROS, R. M. de; LEITE, T. de A. (orgs). Estudos da Língua Brasileira de Sinais I. Florianópolis: Insular, 2013. 

 

VII - SITES 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

http://www.dicionariolibras.com.br/website/dicionariolibras/dicionario.asp?cod=124&idi=1&moe=6 

www.feneis.com.br 

http://www.apilms.org/menu/downloads/livro_libras.pdf 

http://www.editora-arara-azul.com.br 

http://www.glossariolibrasportugues.com.br/sobre 

 

VIII – OBSERVAÇÕES 

a) O cronograma está sujeito a alterações podendo haver alternância de datas e acréscimos de textos ao longo da disciplina, ambos com avisos prévios. 

b) O aluno que necessitar de atendimento extra-classe poderá realizar agendamentos com o professor através do e-mail (marcoskkogut@gmail.com) 

c) É necessário cumprir 75% de frequência para aprovação na disciplina. 

d) É necessário atingir o mínimo de 60% da nota total (nota 6,00) para aprovação na disciplina. 

e) Serão aceitos trabalhos após o prazo determinado APENAS mediante apresentação de atestado médico. 

f) Língua de instrução: predominantemente Libras. 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
EM LIBRAS/PORTUGUÊS 

 
 

NOME DA DISCIPLINA: Língua Portuguesa 2 – Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Layane Rodrigues de Lima     (e-mails: layanel@gmail.com/layanelima@ufg.br) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas – Quartas – 20:30 às 22:00; Sextas – 18: 50 às 20: 20. 
SEMESTRE/ANO: 2º/ 2018 

EMENTA: 
Práticas de leitura e escrita de textos em português. Introdução aos gêneros textuais acadêmicos. Tópicos de gramática. 
Aperfeiçoamento da leitura, análise linguística e escrita em língua portuguesa. 

 
I – OBJETIVO GERAL: 

1.1   Desenvolver a prática de leitura e produção de textos em português, com ênfase nos aspectos de sua organização. 
II-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1  Ampliar o conhecimento do (da) estudante em relação às estruturas complexas da língua portuguesa. 
2.2  Introduzir o (a) estudante aos gêneros textuais acadêmicos. 
 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
3.1  Prática de leitura e produção de textos em português: 

3.1.1 Estratégias de leitura. 
3.1.2 Mecanismos de produção textual. 

3.2 Gêneros textuais acadêmicos: 
        3.2.1 Fichamento. 
       3.2.2 Resumo. 
       3.2.3 Resenha. 
       3.2.4 Artigo. 
       3.2.5 Projeto de pesquisa. 
 3.4 Questões gramaticais. 
 

IV - METODOLOGIA: 
 

4.1 Aulas Expositivas. 
4.2  Atividades individuais e em grupo na sala de aula. 
4.3 Leitura e produção de textos. 
 

 V - AVALIAÇÃO: 
5.1 Atividades de leitura e produção de textos (fichamentos, resumos, resenhas, outros) – 10 pontos – NOTA 1 
5.2 Produção de proposta de artigo. – 10 pontos – NOTA 2 
5.3 Avaliação holística definida pelo empenho e desempenho do aluno.  
 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013. 

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

NEVES, M. H. de M. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. UNESP, 2000. 

THEREZO, G. P. Redação e leitura para universitários. Campinas, SP: Editora Alínea, 2008.  

 

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

___________. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

PERINI, M. A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

ROTH-MOTTA, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

XAVIER, A. C. Como se faz um texto: a construção da dissertação argumentativa. Catanduva, SP: Editora Rêspel, 2010. 

 



 

  
  

  
MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  GOIÁS  
FACULDADE  DE  LETRAS  

Letras:  Tradução  e  Interpretação  Libras/  Português  
  

  
  

NOME  DA  DISCIPLINA:  TECNOLOGIAS  NA  TRADUÇÃO  E  INTERPRETAÇÃO  

PROFESSORA  RESPONSÁVEL:  Sofia  Oliveira  Pereira  dos  Anjos  Coimbra  da  Silva  

CARGA  HORÁRIA  SEMESTRAL:  64  horas-aula  

CARGA  HORÁRIA  SEMANAL:  4  horas-aula  –  5  feira  (1a  /  2a  aulas).  

SEMESTRE/ANO:  2º  P  /  2018  

EMENTA:    

Tecnologias envolvidas nas atividades de tradução e interpretação do par linguístico 
Libras/Português. Tecnologias assistidas no contexto da interpretação e da tradução. Noções de 
planejamento, produção, edição e publicação de vídeos. 
  

I  –  OBJETIVOS:  

-  Compreender o uso da tecnologia como ferramenta para o trabalho e como parte integrante da 
competência tradutória; 
- Refletir a respeito dos impactos causado pela tecnologia na formação e no trabalho dos 
tradutores e intérpretes; 
 
- Conhecer e manipular ferramentas tecnológicas que auxilia o trabalho de traduzir e interpretar; 
 
- Analisar o impacto do uso das tecnológicas ferramentas disponíveis no trabalho dos tradutores e 
intérpretes de Libras/Português. 

  
  
II  -  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO:  
  

1.   Unidade  temática  1:  A  tecnologia,  a  formação  e  a  atividade  de  traduzir  e  de  interpretar.  

1.1  Panorama  da  influência  da  tecnologia  na  formação  e  na  atuação  do  profissional;;  

1.2  As  ferramentas  tecnológicas  e  o  mundo  da  tradução  e  interpretação  de  Línguas  Orais  e  Línguas  
de  Sinais;;  

1.3  Ferramentas   tecnológicas   que   auxiliam   o   trabalho   do   tradutor   e   do   intérprete   de  
Libras/Português.  

  

2.   Unidade   temática   2:   O   uso   da   tecnologia   na   atuação   nos   diferentes   contextos   da   tradução   e   da  
interpretação.  

2.1.  Vídeos  caseiros  (captação  de  imagem  e  aplicativos  de  edição)  

2.2.  Legendagem  (softwares);;  

2.3.  Estúdio  de  gravação  (projeto  e  execução);;  



2.4.  Janelas  de  tradução  e  interpretação  (técnica  Hanna);;  

2.5.  Transmissão  on-line  da  interpretação  (grupos  em  redes  sociais);;  

2.6.  ELAN  –  transcritor  (noções  básicas)  

2.7.  Outros  propostos  pelos  alunos.  

  

III  -  METODOLOGIA:  
As   aulas   serão   ministradas   em   16   encontros   de   quatro   horas-aula   cada,   com   periodicidade   de   um  
encontro   semanal.   Nessa   disposição,   inicialmente   observaremos   os   conteúdos   dispostos   na   Unidade  
Temática  1  concomitantemente  à  confecção  dos  projetos  I  e  II.  Seguiremos  para  o  reconhecimento  e  uso  
das  ferramentas  tecnológicas  disposta  na  Unidade  Temática  2.  Será  solicitada  leitura  prévia  do  material  
indicado,  visando  dialogar  e  refletir  de  forma  teórica  sobre  a  prática  das  atividades  realizadas.    

IV  -  AVALIAÇÃO:  
A  avaliação  será  contínua  e   formativa.  Visa   identificar  o  andamento  da  aprendizagem  dos  conteúdos  e  
mensurar  o  desempenho  por  meio  de  notas  atribuídas  a  trabalhos  coletivos  e  atividades  individuais  que  
são   os   instrumentos   de   verificação   de   aprendizagem   desta   disciplina.   Será   considerado   aprovado   o  
aluno  que  obtiver  75%  de  freqüência  mínima  e  nota  média  de  6,0.  A  nota  final  será  composta  por  meio  
da  supervisão  das  atividades  realizadas  durante  a  disciplina  e  das  reflexões  descritas  num  relatório  final  
de  um  dos  projetos  propostos  (projeto  I  ou  projeto  II).  

V  –  BIBLIOGRAFIA  BÁSICA:  
BARBOSA,  R.  M.  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem.  Porto  Alegre:  Artmed,  2005.  
FREITAS,  L.  C.  A  internet  como  fator  de  exclusão  do  surdo  no  Brasil.  Rio  de  Janeiro:  LSB  Vídeo,  2007.  
LÉVY,   P.  As   tecnologias   da   inteligência:   o   futuro   do   pensamento   na   era   da   informática.   Tradução   de  
Carlos  Irineu  da  Costa.  Rio  de  Janeiro:  Editora  34,  1993.  
MORAES,  D.  (Org.).  Por  uma  outra  comunicação:  mídia,  mundialização  cultural  e  poder.  Rio  de  Janeiro:  
Record,  2003.  
  

VI  –  BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR:  
CASTELLS,  M..  A  sociedade  em  rede.  São  Paulo:  Paz  e  Terra,  1999.  (A  era  da  informação:  economia,  
sociedade  e  cultura;;  v.1).  
DUARTE,  R.  Cinema  e  educação.  Belo  Horizonte:  Autêntica,  2002.  
PRETTO,  N.  Uma  escola  sem/com  futuro,  educação  e  multimídia.  São  Paulo:  Papirus,  2001.  
QUADROS,  R.  M.;;  VASCONCELLOS,  M.  L.  B.   (Org.).  Questões   teóricas  das  pesquisas  em   línguas  de  
sinais.  Petrópolis,  RJ:  Arara  Azul,  2008,  p.  367-380.  
REGIS,  M.  C.  A.  S.  As   tecnologias  de   informação  e  comunicação  aplicadas  a  educação  especial:  uma  
análise   do   ensino   de   surdos   em   classes   especiais.   Dissertação   (Mestrado   em   Educação)   São   Paulo:  
USP,  2003.  

SANCHO,  J.  M.  Para  uma  Tecnologia  Educacional.  Porto  Alegre,  Artmed,  1998.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Cronograma  da  disciplina*  
  

  
  
*Sujeito  a  alterações  previamente  negociadas.  



NOME DA DISCIPLINA: Tradução em Diferentes Contextos  

CURSO: Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 

Horário/ Sala:  Terça-feira, das 18h50 às 22h – sala  
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Renata Cristina Vilaça Cruz (renata.vilaca@yahoo.com.br) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas 

SEMESTRE/ANO: 2 / 2018 

EMENTA: A tradução aplicada aos contextos literário, jornalístico, médico, acadêmico, técnico entre outros. Análise 

do texto fonte. Tradução comentada. Adequação estilística do texto traduzido. 

I – OBJETIVO GERAL:  Apresentar o conceito e as estratégias de tradução através de textos teóricos e suas 

aplicações, que serão realizadas por meio de projetos envolvendo atividades práticas com os diversos contextos 

presentes na ementa da disciplina.  

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Revisar o conceito de Tradução  

2. Discutir os textos da bibliografia relacionando teoria e prática 

3. Discutir e problematizar os processos que envolvem a tradução  

4. Realizar atividades práticas de tradução de língua portuguesa para Libras e de Libras para língua portuguesa  

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade 1:  

1. Conceituar a tradução  

2. Apresentar e exemplificar os tipos de tradução  

3. Apresentar os processos que envolvem a tradução  

4. Apresentar as competências necessárias para o tradutor  

5. Discutir as demandas que permeiam a tradução  

6. O projeto de tradução 

7. Tradução em Contexto Livre  

Unidade 2:  

1- Discussão de textos e teorias de tradução 

2- Seminários  

Unidade 3:  

Atividades práticas: Contexto literário e educacional 

Unidade 4:  

Atividades práticas: Contexto médico e jornalístico  

 

IV- METODOLOGIA: 

1. Aulas expositivas com uso de recursos visuais.  

2. Apresentação de vídeos. 

3. Apresentação de seminários. 

4.  Leitura e discussão de textos. 

 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

  



5.  Atividades individuais e em grupo em sala de aula e também extra-classe. 

6. Atividades práticas 

V - AVALIAÇÃO: 

A avaliação ocorrerá por meio de duas notas (N1 e N2), conforme a divisão a seguir:  

a) N1 

Unidades 1 e 2: 10 pontos 

Atividades:  

Seminários com discussão de Livros (4 pontos)  

Projeto de Tradução (4 pontos)  

Tradução em contexto “livre” (2 pontos)  

b) N2 

Unidades 3 e 4: 10 pontos  

Atividades:  

Tradução no contexto literário/educacional (5,0 pontos) 

Tradução no contexto médico/jornalístico (5,0 pontos) 

A soma final das notas será a média entre N1 e N2 (Exemplo: o aluno que atingir N1 = 6,0 e N2=8, obterá nota final = 

7,0) 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ALVES, F.; MAGALHAES, C.; PAGANO, A. Traduzir com autonomia: estratégias para o tradutor em formação. (ed.). 

São Paulo: Contexto, 2000. 

ARROJO, R. Oficina de Tradução. São Paulo: Editora Ática, 1990. 

MILTON, J. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

ROBINSON, D. Construindo o Tradutor. Tradução de Jussara Simões. Bauru, SP: Edusc, 2002. 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACKER, M. In Other Words: A course book on translation. UK: Routledge, 1999. 

BENEDETTI, I. C. & SOBRAL, A. Conversas com Tradutores: Balanços e Perspectivas da Tradução. São Paulo: 

Parábola, 2003. 

BENSON, M. et al. The BBI dictionary of English word combinations. Amsterdam: John Benjamins, 1986. 

FOWLER, R. Language in the news: discourse and ideology in the Press. London: Routledge, 1991. 

ROBINSON, Ds. The translator’s turn. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1991. 

VENUTI, L. Os Escândalos da Tradução. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 

 

VIII- OBSERVAÇÕES 

a) O cronograma está sujeito a alterações podendo haver alternância de datas e acréscimo de textos ao longo da 

disciplina, ambos com aviso prévio.  

b) O aluno que necessitar de atendimento extra-classe poderá realizar agendamento com a professora através do 

e-mail (renata.vilaca@yahoo.com.br).  

c) É necessário cumprir 75% de frequência para aprovação na disciplina.   

d) É necessário atingir o mínimo de 60% da nota total (nota 6,00) para aprovação na disciplina.  

e) Serão aceitos trabalhos após o prazo determinado APENAS mediante apresentação de atestado médico.  

 

mailto:renata.vilaca@yahoo.com.br

