
PROGRAMA  

• Tradução e interpretação em língua de sinais: terminologias e conceitos utilizados na 

área.  

• Aspectos legais e normas técnicas para atuação como Tradutor/Intérprete de língua de 

sinais.  

• A relação da tradução e interpretação de língua brasileira de Sinais e língua 

portuguesa.  

• Profissão do Tradutor/Intérprete e o código de ética.  

• Organização Política dos Tradutores/Intérpretes de línguas de sinais.  

• Histórico da formação do profissional Tradutor/Intérprete de língua brasileira de 

sinais.  

• Contextos de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais.  

• História do Profissional Tradutor/Intérprete de língua de sinais.  

• O Tradutor/Intérprete de língua de sinais (educacional), no meio acadêmico.  

• Estudos Surdos.  

• Língua Brasileira de Sinais.  

• O Tradutor/Intérprete de língua de sinais e a comunidade surda. 
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