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Ementa: Panorama das políticas linguísticas. Políticas monolíngues e plurilingues. Direitos
linguísticos e tradutórios. Tradução e legitimação profissional do tradutor e intérprete.

Metodologia:

As aulas da presente disciplina ocorrerão de forma síncrona e assíncrona. Nos momentos
assíncronos, os alunos farão a leitura de textos e atividades de pesquisa relacionadas à
disciplina. Em momentos subsequentes, serão realizados amplos debates sobre a temática em
estudo de forma síncrona.

As plataformas utilizadas para realização da disciplina serão: Plataforma Zoom - em momentos
síncronos. Whatsapp - para encaminhar informações a turma e atendimentos dos discentes.
E-mail: para envio de material Sigaa: para postagem de material, lançamentos de notas e
frequência.

1 - Objetivo (geral e específico):

1.1 Geral: Compreender as políticas linguísticas do ponto de vista das concepções teóricas e sua
aplicação na prática social.

1.2 Específicos:

1.2.1 Conhecer as ações e intervenções na língua: O status, corpus, aquisição e atitude;

1.2.2 Apresentar os dispositivos jurídicos internacionais e nacionais que propõem ações

de promoção e valorização do plurilinguismo;

1.2.3 Pensar as relações entre políticas linguísticas e a atividade tradutória e seus

impactos na construção da imagem dos tradutores e intérpretes de Libras -

Português.

1.2.4 Analisar as políticas de atuação e formação de tradutores e intérpretes de Libras e

língua portuguesa.



2. Conteúdo programático:

2.1 Política Linguística – conceituação.

2.2.  As ações sobre a língua.

● O Corpus;

● O Statu

● A Aquisição

● A Atitude

2.3.  Dispositivos Jurídicos e a relação com o plurilinguismo;

● Declaração Universal dos Direitos linguísticos;

● Carta da União Europeia

● Legislação Brasileira;

2.4.  Políticas Tradução e interpretação no Brasil

● O panorama histórico e a  constituição dos intérpretes de Libras-Potuguês.

● Formação;

● mercado de trabalho

● Instituições representativas da categoria;

● Deslocamento da imagem dos profissionais.

3. Avaliação

3.1 Produção do/a aluno/a: Nas aulas síncronas avaliativas os alunos deverão participar das

discussões levantadas e atividades propostas. Já nas atividades assíncronas, os alunos deverão

acessar os materiais disponibilizados na plataforma Google Classroom para realização das

postagens e/ou envio das atividades propostas avaliativas nas datas acordadas.

3.1.2 Frequência do/a aluno/a:

O controle da assiduidade dos alunos nas atividades será realizado em duas maneiras:

Forma síncrona: Durante o encontro virtual o professor realizará a chamada no SIGAA.

Forma assíncrona: Através do acompanhamento do acesso e da entrega da produção das

atividades propostas realizadas no ambiente virtual.

Avaliação semanal
10.0 pontos



Atividade Conteúdo Período para
postagem

Valor

Leitura e discussão de
textos em momento
síncrono e assíncrono.
Resumo da aula em Libras
(vídeo)

A Política Linguística
(conceituação)

2.5

Leitura e discussão de
textos em momento
síncrono e assíncrono.
Resumo da aula em Libras
(vídeo)

As ações sobre a língua:
O corpus, a atitude, o
status e a aquisição.

2.5

Leitura e discussão de
textos em momento
síncrono e assíncrono.
Resumo da aula em Libras
(vídeo)

Dispositivos Jurídicos e
a relação com o
plurilinguismo. (as leis
linguísticas).

2.5

Leitura e discussão de
textos em momento
síncrono e assíncrono.
Resumo da aula em Libras
(vídeo)

Políticas Tradução e
interpretação no Brasil.

2.5

Total 10.0

4. 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) A frequência do aluno seguirá o documento de “Diretrizes Institucionais para

Organização Didático Pedagógica do Ensino Remoto Emergencial na UFG”, conforme

exposto na seção VI do artigo 11 da nova Instrução Normativa da UFG. É necessário

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

5. Bibliografia básica:

ALKMIM, T. Sociolingüística. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Org.). Introdução à
linguística. v. 1. São Paulo: Cortez. 2001. p. 7-23.

CALVET, L.-J. Sociolingüística: uma introdução crítica. Parábola Editorial, 2002.

______. As políticas lingüísticas. Parábola Editorial, 2007. 47

MOLLICA, C. M.; BRAGA, M. (Org.). Introdução à Sociolingüística: o tratamento da variação.
São Paulo: Contexto, 2003. TARALLO, F. Sociolingüística. São Paulo: Ática, 2000.

6. Bibliografia complementar:
BAGNO, M. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.



FARACO, C. A. (Org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. Parábola Editorial, 2001.

FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à linguística: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.

ORLANDI, E. P. (Org.). Política Lingüística na América Latina. Campinas-SP: Pontes, 1988.
RECTOR, M. A fala dos jovens. Petrópolis: Vozes, 1994.


