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03 h/a 
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Ementa:  

Prática de tradução de textos técnicos e científicos de áreas diversas, principalmente aqueles 

voltados para temas atuais, no par linguístico inglês-português; aplicação de conhecimentos 

relativos à terminologia nessas áreas. 

Conteúdo programático:  

1. Introdução: características e especificidades dos textos técnicos e científicos; problemas 

relativos à tradução técnica e científica. 

2. Tradução de textos de ciências humanas: apresentação e discussão de problemas 

recorrentes, contextualização das traduções e localização de fontes de consulta e referência. 

Tradução, revisão e elaboração de glossário. 

3. Tradução de textos jurídicos: apresentação e discussão de problemas recorrentes, 

contextualização das traduções e localização de fontes de consulta e referência. Tradução, 

revisão e elaboração de glossário. 

4. Tradução de textos de engenharia: apresentação e discussão de problemas recorrentes, 

contextualização das traduções e localização de fontes de consulta e referência. Tradução, 

revisão e elaboração de glossário. 

5. Tradução de textos de medicina e biologia: apresentação e discussão de problemas 

recorrentes, contextualização das traduções e localização de fontes de consulta e referência. 

Tradução, revisão e elaboração de glossário. 

6. Tradução de textos de informática e computação: apresentação e discussão de problemas 

recorrentes, contextualização das traduções e localização de fontes de consulta e referência. 

Tradução, revisão e elaboração de glossário. 
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