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I. EMENTA:  
Conceitos, tipologia e conscientização dos problemas teóricos e práticos da tradução. 
Mapeamentos dos Estudos da Tradução. 
 
II. OBJETIVO GERAL: 
Apresentar, discutir e analisar diferentes tipos de tradução por meio de alguns conceitos 
elaborados por teóricos da área, com o objetivo de proporcionar aos alunos os conhecimentos 
básicos para se compreender e diferenciar diferentes tipos de tradução, inclusive as 
especificidades dos processos de tradução e de interpretação. 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Abordar de forma ampla e crítica o(s) conceito(s) de tradução, em seu sentido geral; 

• Compreender os diferentes tipos de tradução; 

• Discutir aspectos da tradução intralingual, interlingual e intersemiótica; 

• Diferenciar os processos de tradução e interpretação; 

• Refletir sobre o papel e a importância do tradutor e do intérprete na sociedade.. 

 
IV. CONTEÚDOS 
 
O conteúdo da disciplina será apresentado em 4 unidades: 
 

1. O que é Tradução 

2. Tipos de Tradução 

3. A Tradução e a Interpretação 

4. Revisão 



 
V. METODOLOGIA 
 
O conteúdo da disciplina será trabalhado por meio do estudo dos materiais do curso (DVD, 
texto-base e videoaulas), e por meio de discussões diárias a serem realizadas nos fóruns para 
esclarecimento de dúvidas e para debates sobre temas relevantes ao curso. O 
aproveitamento dos alunos será avaliado através de atividades à distância, de sua 
participação nos fóruns, da participação nas atividades nos encontros presenciais, além da 
prova final. Nessa avaliação, serão considerados: a capacidade dos alunos de compreensão 
dos conceitos-chave do curso, e sua capacidade de argumentação com clareza, objetividade e 
fundamentação teórica. 
 
VI. AVALIAÇÃO  
 

Atividade Percentual Avaliação 
Atividades obrigatórias 
 

60% 
 

Atividades avaliadas pelos tutores (4 fóruns e 4 
atividades presenciais). 

Avaliação Final 30% 
 

Avaliação pelos tutores baseada no gabarito 
preparado pelo professor. 
 

Parecer Descritivo 10% 
 

Realizado pelos tutores sobre o desempenho 
de cada aluno no Moodle, presença e 
participação. 
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