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NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO EM INTERPRETAÇÃO 1. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Pedro Enrique Nunes Lima   

E-mail: pedroenrique@ufg.br  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 128 horas  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 8 horas 

SEMESTRE/ANO: 2022/1 

PERÍODO DAS AULAS: 26/05 a 15/09 

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 

extralinguísticos); 

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

- 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). 

*CT - Competência Tradutória 

 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 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 planejamento da tarefa de interpretação. 

1.4 O contexto remoto da Interpretação e ferramentas tecnológicas relacionadas. 

Unidade 2: A prática de interpretação nos contextos comunitários. 
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 Durante o estágio a prática de interpretação poderá ocorrer nos seguintes contextos: 

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 

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

 

III - METODOLOGIA: 

As atividades da disciplina ocorrerão de forma presencial e serão divididas em: 

1 – Aulas com orientações e informações sobre os procedimentos do estágio; 

2 - Atividades de prática da interpretação propriamente ditas: (i) observação da interpretação (pré-

evento, observação e pós-evento) e, (ii) a interpretação Libras-Português e/ou Português-Libras 

(pré-evento, atuação e pós-evento). 

 

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 obter 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 N1=(N1a) + 

N1b) + N1c) + N1d)) + N2/2 = média final. 

V – FREQUÊNCIA 

A frequência do aluno será contabilizada a cada proposta de atividade realizada, nos momentos 

sem sala de aula. Durante as discussões das atividades propostas. 

 

Quadro Carga Horária da Disciplina 

Atividades Valor 

*Prática 1 20h 

*Prática 2 25h 

*Prática 3 25h 

*Prática 4 - Relatório Final 26h 

Orientações de Estágio 32h 

Carga horária total 128h 

 

*Observação: nesta disciplina de 128h, 25% de falta corresponde à 32h, ou seja, para aprovação 

a carga horária mínima é de 96horas. As Práticas 1,2,3 e 4 perfazem o total de 96h, portanto não 

deixe de executá-las, são avaliadas e obrigatórias. 
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V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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Língua Brasileira de Sinais. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, 

Programa de P ós Graduação em Estudos da Tradução, Florianópolis, 2014. 
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VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR*: 
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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. PÖCHHACKER, F. Introducing Interpreting Studies. London-UK: 

Routledge, 2004. 

PÖCHHACKER, F.; QUEIROZ, M. Conexões Fundamentais: Afinidade e Convergência nos 

Estudos da Interpretação. Scientia Traductionis, Florianópolis, n. 7, p. 61-75, jan. 2010. ISSN 

1980-4237. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/view/13946>. 

Acesso em: 16 fev. 2016. doi: http://dx.doi.org/10.5007/1980-4237.2010n7p61. 

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

Press, 2005. 

NOGUEIRA, T. C. Intérpretes de Libras-Português no contexto de conferência: uma descrição 

do trabalho em equipe e as formas de apoio na cabine. Dissertação (mestrado), 213p. 

Florianópolis – SC, 2016. Disp. em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/167619/341090.pdf?sequence=1 

Acesso: 10/03/2017 

 

RODRIGUES. C.H. Da interpretação comunitária à interpretação de conferência: desafios para 

a formação de intérpretes de língua de sinais. Resumo expandido publicado em anais de 

congresso, 7p. II Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e 

Língua Portuguesa Florianópolis SC, 2010.

 Disp. em: 

http://www.congressotils.com.br/anais/anais2010/Carlos%20Henrique%20Rodrigues.pdf 

Acesso em: 10/03/2017. 

 

SILVA, S.O.P.A.C. Reflexões sobre a função apoio na interpretação simultânea da libras/língua 

portuguesa. Resumo expandido publicado em anais de congresso, 7p. IV Congresso Nacional de 

Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa, Florianópolis SC, 2014. 

*Durante a disciplina referências complementares podem ser acrescentadas
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