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NOME DA DISCIPLINA: POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E TRADUTÓRIAS  

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 ( 8 horas com encontros síncronos e 
12 horas assíncronos) 

SEMESTRE/ANO: 2020/1  

PERÍODO DAS AULAS: 31/08 à 24/07 

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

I – Objetivo: 

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

II - Objetivos específicos: 

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

Analisar os dispositivos jurídicos internacionais e nacionais que propõem  ações de promoção 
e valorização do plurilinguismo; 

Pensar as relações entre políticas linguísticas e a atividade tradutória e seus impactos na 
construção da imagem dos tradutores e intérpretes de Libras - Português. 

Analisar as políticas de atuação e formação de tradutores e intérpretes de Libras e língua 
portuguesa. 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Política Linguística – conceituação.  

2.As ações sobre a língua. 
● O Corpus; 
● O Status; 
● A Aquisição 
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● Atitude; 
 
3. Dispositivos Jurídicos e a relação com o plurilinguismo; 

● Declaração Universal dos Direitos linguísticos; 
● Carta da União Europeia 
● Legislação Brasileira; 

4. Políticas Tradução e interpretação no Brasil 
● História dos TILSPs 
● Formação; 
● mercado de trabalho 
● Instituições representativas da categoria; 
● Deslocamento da imagem dos profissionais. 

 

III - METODOLOGIA: 

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

momentos assíncronos, os alunos farão a leitura de textos relacionados à temática da disciplina. Em               

momentos subsequentes, serão realizados amplos debates sobre os textos 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. 

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. 

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)  

07/09/2020 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. 

14/09/2020 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) 

21/09/2020 2.5 

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

Políticas Tradução e 
interpretação no 
Brasil. 

28/09/2020 2.5 

Total 10.0 
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