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EMENTA 
Introdução aos Estudos da Tradução. Fundamentação teórica e prática referente a estratégias para o tradutor em formação. 
Uso de práticas tradutórias para conscientizar o aprendiz de língua estrangeira das diferenças entre as línguas e os gêneros 
textuais em cada um dos idiomas, no caso o inglês e o português. 

OBJETIVOS 
- Levar o estudante a refletir sobre as diferenças entre os gêneros textuais em língua inglesa e língua portuguesa. 
- Familiarizar o estudante com estratégias que o auxiliam na reescrita de um texto no outro idioma. 
- Abordar, num nível teórico e prático, elementos significativos que compõem os diferentes tipos de textos em cada um 
dos idiomas. 
- Proporcionar ao estudante a oportunidade de estabelecer uma relação significativa entre teoria e prática com relação à 
prática tradutória, praticando também a leitura e a escrita de textos em língua inglesa e em língua portuguesa. 
- Propiciar ao estudante a oportunidade de refletir sobre sua própria prática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O componente teórico do módulo versará sobre a conscientização de diferentes gêneros textuais em língua inglesa e em 
língua portuguesa e estratégias que o(a) tradutor(a) em formação poderá utilizar. 
Os pontos teórico-práticos a serem abordados nas aulas serão: 
- Crenças sobre a tradução e o tradutor; 
- Unidades de tradução; 
- Estratégias de busca de subsídios externos; 
- Estratégias de busca de subsídios internos; 
- Estratégias de análise macrotextual; 
- Estratégias de análise microtextual; 
- Proposta de modelo didático do processo tradutório. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leitura e discussão de diferentes correntes teóricas e aplicações práticas feitas na forma de diversos exercícios de tradução 
realizados à luz das referidas teorias. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Cinco grupos de textos deverão ser traduzidos. Cada grupo de textos valerá 2 pontos. Total: 10 pontos. 
 
Em caso de nota insuficiente para aprovação, sem reprovação por infrequência, tal discente poderá se submeter a uma 
prova teórica no valor de 10 pontos que substituirá a nota total do semestre caso seja superior à nota previamente obtida. 
Essa avaliação tem como objetivo recuperar as notas das atividades anteriores e, caso seja maior do que a sema das 
avaliações aplicadas, passará a contar como nota final do semestre. Em relação à segunda chamada de avaliação, serão 
seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII – Da Segunda Chamada de Avaliação – constante na resolução nº 012, de 
4 de abril de 2018. Ela será aplicada no último dia de aula. 
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