
 

 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

Letras: Tradução e Interpretação Libras/ Português  
 

 
NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO EM INTERPRETAÇÃO 1 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Sofia Oliveira Pereira dos Anjos Coimbra da Silva. 
sofia_silva_anjos@ufg.br – Cel.: (62) 986227951 (somente mensagem de seg a sex das 14h as 22h) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 128 horas-aula (divididas em momentos síncronos e assíncronos de 
aprendizagem) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

SEMESTRE/ANO: 2020/1 

PERÍODO DAS AULAS: 26/10 a 08/12 

EMENTA:  

Estágio supervisionado itinerante nos diferentes contextos comunitário e de conferência. 
Posicionamento crítico e reflexivo sobre os conceitos teóricos que fundamentam a performance 
do ato interpretativo. 

I – OBJETIVOS: 
- Compreender o contexto remoto de interpretação, as ferramentas envolvidas e os modos operantes 
para a realização das práticas interpretativas; - CT:instrumental; profissional 

- Compreender as atividades envolvidas no ato de interpretar para Libras e/ou para Português nos 
diferentes contextos propostos para o estágio; - CT: metodológica e extralinguisticos 

- Realizar interpretação em duplas nos contextos escolhidos; - CT:estratégica, linguístico-cultural 

- Refletir sobre os fundamentos apresentados nas disciplinas: Interpretação em diferentes contextos e 
Laboratório de interpretação 1 e correlacioná-los à atividade interpretativa proposta durante os diferentes 
campos de estágio; - CT: analítica e relacional 

- Analisar as modalidades de interpretação de conferências e comunitária nos diferentes contextos do par 
Libras-Português e Português-Libras apresentando suas similaridades e diferenças; CT: analítica-
aplicada 

-  Relatar de forma crítica as experiências vividas nos diferentes contextos de interpretação durante o 
estágio CT: descritivo-analítico-crítico. 
 
II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Unidade temática 1: Interpretação e seus diferentes contextos e gêneros discursivos.  

1.1 Observações contextuais (locais) e leituras sobre as modalidades de Interpretações Libras-
Português e Português-Libras no(s) contexto(s) do estágio em Interpretação I. 

1.2 Princípios fundamentais para a atuação em dupla nos diferentes contextos. 

1.3 O Projeto do Estágio: planejamento do trabalho de interpretação. 

1.4 O contexto remoto da Interpretação e ferramentas tecnológicas relacionadas. 

2. Unidade temática 2: A prática em interpretação nos contextos comunitários e seus diferentes 
gêneros. 

2.1. Contexto da saúde 



2.2. Contexto da educação 
2.3. Contexto da informação  
2.4. Contexto do trabalho 
2.5. Contexto da justiça 
2.6. Contexto da arte 

3. Unidade temática 3: Apresentação das reflexões sobre as atuações e a teoria 

3.1. Descrição e discussão dos contextos interpretativos experimentados 

3.2. A prática da interpretação e a formação dos intérpretes de Libras/Português 

 
III - METODOLOGIA: 
As atividades de estágio estão organizadas a ocorrerem de forma síncrona e assíncrona utilizando 
diferentes plataformas digitais, tais como: G suíte, Moodle Ipe, Sigaa, Stream Yard, Zoom e Whatsapp. 
As atividades Síncronas compreendem orientações e informações sobre os procedimentos do estágio e 
as atividades desenvolvidas nele. As atividades assíncronas compreendem os conteúdos relacionados 
aos objetivos propostos na disciplina.  

A supervisão das atividades de estágio será realizado pela professora orientadora através de links do 
momento remoto e por postagens de links com trechos a integralidade dos momentos de atuação dos 
estagiários. 

As plataformas a serem utilizadas para tais atividades serão definidas em conjunto com os alunos 
podendo uma outra (de mesma função) ser preferida em razão do contexto da turma. De forma que 
nossa disciplina se encontra planejada seguindo as seguintes etapas: 

Etapa Inicial: os primeiros encontros serão de orientação quanto aos contextos, condutas e ferramentas 
tecnológicas relacionadas a execução do estagio supervisionado durante o período de ensino 
emergência remoto da UFG com base nas orientações da Resolução CONSUNI N 22/2020. As aulas 
serão expositivas e incluirão oficinas práticas de modos operantes comuns na interpretação de e para 
Libras, a realização do estagio, além do reconhecimento das competências envolvidas para o 
desenvolvimento dos trabalhos. A previsão de carga horaria dessa etapa e de 10%. 

Etapa majoritária: nesta etapa investiremos 70% da carga horaria. Os alunos apresentarão 
oportunidades de realização do estagio dentro dos contextos apresentados na ementa e, os 
selecionados devem ser previamente apresentados ao professor por meio de um plano de estagio em 
Interpretação I – formulário de atividades. Após acordo (convênio) entre os locais de estágio e a 
participação dos alunos, procederemos a realização das atividades de estágio: observação – atuação e 
relatórios parciais das práticas desenvolvidas.  

Etapa final: investiremos os restantes 20% da carga horária em registros e socialização das praticas 
desenvolvidas por meio do relatório final e seminário de socialização dos resultados. 

Para esta disciplina nesse período de Ensino Remoto Emergência, regido pela Resolução CONSUNI N 
22/2020, todas as atividades e praticas serão realizadas no modo remoto sem a necessidade de 
deslocamento físico para a execução das atividades. Os alunos serão orientados a se munir de 
equipamentos básicos para realizar o estagio em interpretação de forma remota. As demandas 
interpretativas também seguirão o mesmo formato, o remoto, sem a necessidade de laboratórios físicos 
para o desenvolvimento das atividades de estagio. 

Os contextos de estágio poderão ser propostos pelos discentes, porém o professor indicará 
contextos obrigatórios que seguirão demandas previamente acordadas por meio de projeto de 
extensão ou convênios entre a instituição e a UFG. 

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 concluir todas as atividades propostas e nota média de 6,0. A nota final será composta por 
meio da supervisão das atividades de estágio realizadas e pela nota técnica da professora orientadora. A 
avaliação se divide em N1a) + N1b) = N1 e N2a) + N2b) = N2. Serão de natureza somativas e a nota final 
contará com uma bonificação para os estagiários que apresentarem os seguintes aspectos:  

A – compromisso (0,2); B - assiduidade no envio das atividades (0,2); C - espíirito de equipe e 



colaboração (0,2). A bonificação será de até 0,6 sobre a média final. 

  

A seguir, quadro sobre as formas de avaliação: 

 

Atividade avaliada Forma de envio Período para 
postagem 

Valor 

N1a) Plano de Interpretação 
(ASS) 

Plataforma Gsuite Ate 3/11 2.0 

N1b) Avaliação técnica via 
postagem de vídeos-registro 
de estágio na pasta 
compartilhada do Google 
Drive (ASS) 

Plataforma Gsuite Até 10/11 4.0 

N2a) Seminário de 
socialização dos resultados 
do estágio (SIN)  

Plataforma Zoom 17/11 e  19/11 2.0 

N2b) Relatório Final (ASS) Plataforma Gsuite: 
Drive 

8/12 2.0 

Total 10.0 
 

V – FREQUÊNCIA 
A frequência do aluno será contabilizada a cada proposta de atividade realizada. Tanto atividades 
Sincronas quanto Assíncronas dispensarão tempos de envolvimento em sua execução. Dessa forma, 
mesmo que a conectividade não seja possível por motivos técnicos ou de saúde, poderão ser realizadas 
de forma assíncrona, contabilizando a frequência para o alunos que a realizar e enviar para a plataforma 
de hospedagem da disciplina. 
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*Durante a disciplinas  referências complementares podem ser acrescentadas. 
 
 


