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NOME DA DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE INTERPRETAÇÃO I 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Luiz Cláudio da Silva Souza 

E-mail: l.claudio@ufg.br Cel: (21) 98382-6431 (somente mensagem de seg a sex das 14h às 

22h)  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas-aula (divididas em momentos síncronos e 
assíncronos de aprendizagem)  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas semanais ( 12 horas com encontros síncronos e 
8 horas assíncronos) 

SEMESTRE/ANO: 2020/1  

PERÍODO DAS AULAS: 09/12/20 à 18/12/20 - 04/01/2021 à 13/01/2021 

Ementa: Práticas de Interpretação no contexto comunitário e de conferência. Análise e            
planejamento das diferentes modalidades de interpretação. Adequação interpretativa ao         
registro da língua. Avaliação dos projetos de interpretação desenvolvidos. 

Objetivo: Apresentar, discutir, analisar e praticar exercícios preparatórios para a          

interpretação da Língua de Sinais Brasileira seja ela como língua fonte ou língua alvo,              

visando instrumentalizar os alunos para um desempenho crítico, reflexivo e contínuo de            

aperfeiçoamento em sua profissão.  

 
Objetivos Específicos:  
 

1. Desenvolver técnicas de interpretação; 

2. Aprimorar a competência interpretativa; 

3. Compreender os componentes linguísticos e situacionais que influenciam a atividade          

de interpretação;  
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METODOLOGIA: 

A disciplina utilizará de estratégias de interações entre os alunos de forma síncrona e              

assíncrona. Nos momentos síncronos e assíncronos os discentes estarão envolvidos com           

atividades de práticas interpretativas conforme o programa da disciplina. Os exercícios           

apresentados nesta disciplina de Laboratório de Interpretação I, necessitam ser praticados           

regularmente visando desenvolver e aperfeiçoar habilidades e competências fundamentais         

concernentes a interpretação de Libras - Português. 

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. 

IV - AVALIAÇÃO: 

A frequência do aluno será contabilizada a cada proposta de atividade realizada. Tanto             

atividades síncronas 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. 

 
Conteúdos Programáticos Data 

Apresentação da disciplina: aspectos situacionais da comunicação  
Prática de interpretação para o português. 
(vídeo sobre a situação linguística dos surdos) 

 

Prática de interpretação para o português 
(Vídeo Comunidade Surda): desverbalização 

 

Prática de interpretação para o português 
(Vídeo: relacionamento) 

 

Prática de interpretação para o português 
(vídeo: técnico) 

 

Prática de interpretação para o português 
(formação de equipe; formas de apoio e revezamento) 

 

Prática de interpretação para o português; 
O contrato de fidelidade x omissão 

 



Prática de interpretação para o português 
interpretação e adequação cultural. 

 

Prática de interpretação para a Libras 
(Escolha de um texto simples em português para traduzir em Libras: discussão de 
aspectos linguísticos; posicionamento; revezamento)  

 

Prática de interpretação para a Libras: 
(discussão teórica) 

 

Prática de interpretação: 
Vídeo curto: uso de espaço; adequação de registro; utilização de dêixis e anáfora; 

 

Prática de interpretação para a Libras  
Prática de interpretação para a Libras: 
(vídeo com longa duração 20 min; intérprete de apoio; técnica de revezamento). 

 

Prática de interpretação para a Libras;  
(Vídeo de longa duração; consolidação de aspectos gramaticais) 

 

Prática de interpretação para a Libras;  
(Vídeo complexo) 
discussão: o problema tradutório; a identidade social dos sujeitos da comunicação; 
competência situacional; o registro linguístico; competência referencial;  

 

Entrega de resultados  
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