
 
 

     
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Coordenadoria dos Cursos de Graduação em Letras-Libras – Licenciatura e Bacharelado – 

modalidade Presencial 
 

Regimento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais do Curso 

de Graduação em Letras-Libras – Bacharelado –, modalidade 

Presencial 

Capítulo I 

Da natureza e dos objetivos 

 

Art. 1º – Este regimento tem por objetivo normatizar, no âmbito do Curso de 

Graduação em Letras-Libras – Bacharelado –, modalidade Presencial, do Centro de 

Comunicação e Expressão (CCE), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs), a serem realizadas nos 

termos e para os fins previstos neste Regimento. 

 

Art. 2º – As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, para atendimento da 

Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, da Resolução 07/CNE/CES, de 

31 de março de 2004 e do artigo 8º da Resolução 04/2004 do Conselho Nacional de 

Educação, são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, das habilidades, conhecimentos e competências dos alunos, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar. As AACCs abarcam a prática de estudos e 

atividades independentes, opcionais de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as diferentes manifestações e expressões 

culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, incluindo ações de extensão 

junto à comunidade. 

 

Art. 3º – Estas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais estão divididas em três 

áreas – Ensino, Pesquisa e Extensão – que, por sua vez, são subdivididas para 

facilitar o entendimento da lista de atividades passíveis de validação, conforme os 

Anexos I, II e III, constantes nesse regimento: 

I – Anexo I: Ensino em Letras-Libras – Tradução e Interpretação de Libras/Língua 

Portuguesa;  

II – Anexo II: Pesquisa em Letras-Libras – Tradução e Interpretação de 

Libras/Língua Portuguesa; 

III – Anexo III: Extensão em Letras-Libras – Tradução e Interpretação de 

Libras/Língua Portuguesa. 

  

Art. 4º – O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras-Libras – 

Bacharelado –, modalidade Presencial, prevê 210 horas (252 horas/aula) de 

Atividades, que devem ser realizadas pelo aluno, não só no âmbito do Curso, mas 

também nos demais cursos da área de humanas, desde que convergentes com o 
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Curso de Letras-Libras e relevantes para a formação profissional de 

Tradutores/Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa.  

 

§ 1º – O cumprimento das 210 horas (252 horas/aula) de AACCs deve contemplar 

as esferas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

§ 2º – No total das 210 horas (252 horas/aula) de AACCs, realizadas e apresentadas 

pelo aluno para validação, deverá conter: 

 

I – Um mínimo de 20 horas de ensino (24 horas/aula); 

II – Um mínimo de 60 horas de pesquisa (72 horas/aula); 

III – Um mínimo 60 horas de extensão (72 horas/aula).  

 

Art. 5º – Serão aceitas as atividades realizadas a partir do ingresso do aluno no 

Curso de Graduação em Letras-Libras – Bacharelado –, modalidade Presencial. 

   

§ 1º – O aluno que ingressar no Curso de Graduação em Letras-Libras – 

Bacharelado –, modalidade Presencial oriundo de transferência externa de Curso 

idêntico, poderá solicitar a validação das Atividades já realizadas, mediante 

comprovação. 

 

§ 2º – O aluno que houver trancado o Curso no currículo em vigência, e que houver 

obtido novo número de matrícula em seu retorno poderá solicitar a validação de 

Atividades realizadas a partir do seu primeiro ingresso no Curso. 

 

Capítulo II 

Das competências 

  

Art. 6º – Competem à Coordenação do Curso de Graduação em Letras-Libras – 

Bacharelado –, modalidade Presencial: 

I – Aplicar esta norma para validação e formalização das atividades 

complementares; 

II – Propor ao Colegiado do Curso aprimoramentos nos artigos e anexos deste 

Regimento, mediante iniciativa própria e sugestões recebidas do quadro de 

Professores do Curso; 

III – Oferecer divulgação deste Regimento aos alunos, por meio da página do Curso 

na internet; 

IV – Esclarecer dúvidas sobre a aplicação do Regimento, resguardando a 

competência do(a) Coordenador(a) de AACCs. 
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Art. 7º – Competem ao(à) Coordenador(a) de AACCs do Curso de Graduação em 

Letras-Libras – Bacharelado –, modalidade Presencial: 

I – Auxiliar os alunos presencialmente no tocante aos prazos e encaminhamentos 

para a organização das AACCs; 

II – Fomentar a realização de atividades de extensão pertinentes às AACCs; 

III – Desenvolver as atividades administrativas e burocráticas em relação à 

composição das comissões de avaliação de AACCs, emissão de portarias via 

secretaria do Curso; 

IV – Orientar os alunos quanto à forma de organização do memorial de AACCs;  

V – Registrar formalmente a entrega do memorial, ou via entrega de um protocolo 

carimbado e assinado ao aluno, ou via carimbo e assinatura em uma segunda cópia 

do(s) documento(s) que ficará(ão) de posse deste; 

VI – Conduzir, de forma geral, no transcorrer entre as 7ª e 9ª fases do curso, as 

atividades relativas às AACCs do Curso de Graduação em Letras Libras – 

Bacharelado –, modalidade Presencial, e, para esta atividade administrativa, 

receberá 2 horas por semana. 

 

Art. 8º – Competem ao aluno do Curso de Graduação em Letras-Libras – 

Bacharelado –, modalidade Presencial: 

 

I – Buscar conhecimento desta norma e suas eventuais atualizações na página do 

Curso na internet; 

II – Buscar a participação em AACCs; 

III – Assegurar-se da validade da certificação das atividades das quais participa, 

buscando guardar todos os certificados das atividades acadêmicas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão em que esteve envolvido; 

IV – Seguir as recomendações para produção do relatório/memorial de AACCs; 

V – Produzir o relatório de AACC com os documentos comprobatórios; 

VI – Responsabilizar-se pela veracidade dos documentos/certificados de AACCs 

apresentados; 

VII – Encaminhar os documentos comprobatórios fidedignos das atividades de modo 

ordenado, completo e dentro do prazo e das formalidades estabelecidos. 

 

Capítulo III 

Da organização das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

 

Art. 9º – A solicitação de validação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

será encaminhada pelo estudante ao(à) coordenador(a) de Atividades Acadêmico-
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Científico-Culturais do Curso, e deverá ocorrer até o final da sétima fase, mediante 

entrega do memorial descritivo.  

 

Art. 10 – As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais devem ser organizadas da 

seguinte forma: 

 

I – Capa contendo cabeçalho institucional do Curso, nome completo e matrícula do 

aluno, data e local;  

II – Sumário contendo Introdução, Atividades de Ensino, de Pesquisa, de Extensão, 

Anexos e seus respectivos subitens; 

 

§ 1º – Os itens contemplando as Atividades de Ensino, de Pesquisa e de Extensão 

do memorial devem ser apresentados em ordem cronológica, em uma tabela com os 

nomes dos certificados e a carga horária atribuída a cada uma delas. É necessário 

respeitar a carga horária máxima permitida, bem como o anexo próprio para cada 

alocação. Na sequência, o estudante deverá relatar, a partir de linguagem crítica e 

acadêmica, as atividades que participou. 

 

§ 2º – Deve constar nos Anexos a apresentação dos documentos comprobatórios de 

realização das atividades, seguindo a mesma ordem apresentada nos itens Ensino, 

Pesquisa e Extensão do memorial descritivo.  

 

Capítulo IV 

Do registro, da comprovação e da validação 

Art. 11 – Para o cálculo das horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais o 

aluno deverá obter certificação por meio de documento expedido pelas instituições 

organizadoras. 

 

§ 1º – Nos certificados é preciso constar a carga horária da atividade, sob a pena de 

não computação da mesma; 

  

§ 2º – Os comprovantes das atividades que não estiverem com a carga horária 

especificada no documento valerão 2 (duas) horas. 

 

§ 3º – Os comprovantes utilizados pelo aluno para redução de carga horária de 

estágio obrigatório não serão validados como AACCs. 
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Art. 12 – Os alunos deverão encaminhar ao(à) Coordenador(a) de AACCs do Curso 

de Graduação em Letras-Libras – Bacharelado –, modalidade Presencial os 

documentos comprobatórios das Atividades Complementares. 

Parágrafo Único – Os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas em 

cartório ou na coordenação do respectivo Curso. 

 

Art. 13 – Serão reconhecidos como documentos válidos para fins de comprovação 

da realização das atividades: certificados, históricos escolares, declarações, 

certidões, atestados e outros documentos oficiais, conforme a especificidade de 

cada Atividade. 

§ 1º – Os documentos relacionados neste caput terão validade se devidamente 

registrados e assinados pelo representante legal da Instituição que o expediu. 

§ 2º – A apresentação de documento falso implicará em penalização ao aluno, em 

conformidade com a Resolução n.º 17/CUn/97 e demais normas aplicáveis. 

Art. 14 – As atividades registradas cujos comprovantes forem remetidos pelos alunos 

serão avaliados sob os seguintes aspectos: 

I – Enquadramento da atividade à natureza dentro dos grupos definidos neste 

Regimento, bem como conforme as especificações dos Anexos; 

II – Validade dos documentos comprobatórios fornecidos, conforme as regras deste 

Regimento e especificações definidas nos Anexos; 

III – Prazo de validade da atividade, conforme as regras deste Regimento. 

Art. 15 – A avaliação de que trata o Artigo 13 poderá resultar em uma das seguintes 

condições: 

I – Validação da Atividade: quando houver aparente enquadramento da natureza da 

Atividade, o documento comprobatório for adequado ou entendido como suficiente, e 

a Atividade houver sido realizada dentro do prazo devido; 

II – Rejeição da Atividade: quando houver aparente ou evidente descumprimento de 

qualquer dos aspectos avaliados, sejam eles formais ou substanciais. 

§ 1º – Em ambos os casos, os documentos serão devolvidos mediante 

comparecimento do aluno à Coordenação do Curso em horário agendado, ocasião 

na qual o aluno poderá conhecer o motivo da eventual rejeição da atividade 

cadastrada. 
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§ 2º – Entende-se como motivos formais para rejeição: erro de digitação, erro de 

enquadramento da atividade no grupo ou documentação comprobatória insuficiente. 

§ 3º – Entende-se como motivos substanciais para rejeição: documentação 

comprobatória não aceita como válida ou atividade fora do prazo definido neste 

Regimento ou divergente das contempladas na norma. 

Art. 16 – Ocorrendo rejeição da Atividade, o aluno poderá: 

I – No caso de motivos formais: corrigir os equívocos, complementar a 

documentação comprobatória e tentar nova validação; 

II – No caso de motivos substanciais: fornecer outros documentos e tentar nova 

validação.   

§ 1º – No caso de indeferimento do item II, o aluno poderá solicitar à Coordenação 

do Curso revisão da decisão, mediante justificativa comprovada. 

§ 2º – Considerando-se justificado o pedido, a Coordenação do Curso solicitará à 

Chefia do Departamento que designe uma Banca de Avaliação, composta por três 

professores do Curso, para nova avaliação. 

§ 3º – A Banca de Avaliação poderá decidir que a atividade alvo de avaliação seja 

validada ou rejeitada, com fundamento nas regras deste Regimento ou em outras 

que possam ser aplicáveis. 

Capítulo V 

Das disposições finais 

Art. 17 – As alterações deste Regimento, aprovadas pelo Colegiado do Curso, terão 

aplicação imediata a partir da sua publicação na página do Curso. 

Parágrafo Único – Apenas as Atividades previamente registradas pelos alunos e 

validadas pela Coordenação de AACCs não serão afetadas pelas alterações do 

presente Regimento. 

Art. 18 – Este Regimento entra em vigor após a sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso, revogando as normas anteriores sobre a mesma matéria, no âmbito deste 

Curso e de seu respectivo currículo. 

Florianópolis, 12 de dezembro de 2017. 
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Anexo I: Ensino em Letras-Libras - Tradução e Interpretação 

Nº Atividade 
Período ou Carga- 

horária máxima 

Carga horária 

máxima por 

atividade 

1 
Monitoria em Disciplina do Curso de Graduação em 

Letras Libras (voluntária ou bolsa institucional) 

Dois semestres. 

Carga horária 

máxima 144 h/a 

 

72 h/a por 

disciplina 

 

 

2 

Ministrar Curso/minicurso/oficina de estudos em 

assunto correlato ao curso e/ou vinculado à formação 

de tradutores ou intérpretes de Libras 

Carga horária 

máxima 120 h/a 

Carga horária 

da atividade. 

N.º de horas 

que consta no 

certificado. 

3 Estágio docente extracurricular de curta duração 
Carga horária 

máxima 120 h/a 

Carga horária 

da atividade. 

N.º de horas 

que consta no 

certificado. 

4 

Proferir palestra com tema correlato ao curso de 

bacharelado e/ou vinculado à formação de tradutores 

ou intérpretes de Libras 

Carga horária 

máxima 

120 h/a 

Carga horária 

da palestra. 

N.º de horas 

que consta no 

certificado. 

5 
Tutoria em curso EaD correlato à tradução e 

interpretação de Libras 

Dois semestres. 

Carga horária 

máxima 120 h/a 

60 h/a por 

disciplina 

 

 

Anexo II: Pesquisa em Letras Libras - Tradução e Interpretação em Libras 
 

Nº 

 

Atividade 

 

Período ou 

Carga- 

horária 

máxima 

Carga horária 

máxima por 

atividade 

 PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA   

6 Iniciação Científica (voluntária ou bolsa institucional) 
Dois 

semestres 

60 h por 

semestre 

7 
Participação como membro de grupos de pesquisas 

registrados no CNPQ 

Dois 

semestres 

20 horas por 

semestre 

8 

Participação em pesquisas e projetos institucionais 

(PET/PIBIC/Funpesquisa), em programa de iniciação 

científica da UFSC ou agência externa ou outros projetos de 

pesquisa, remunerada ou voluntária, comprovado pelo 

relatório parcial ou final aprovado pelo orientador 

Dois 

semestres 

60 h por 

semestre 

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO   

9 
Participação em eventos com apresentação de trabalhos 

(comunicação individual ou apresentação de pôster) 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

2 horas por 

apresentação 

10 Participação como colaborador em estandes de evento No máximo N.º de horas 



 
 

     
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

Coordenadoria dos Cursos de Graduação em Letras-Libras – Licenciatura e Bacharelado – 

modalidade Presencial 
 

científico e feiras culturais, etc. 

 

60 horas que consta no 

certificado. 

11 
Participação como ouvinte em eventos (seminários, 

congressos, palestras, defesas de trabalho acadêmico, etc.) 

No máximo 

60 horas 

N.º de horas 

que consta no 

certificado. 

 PUBLICAÇÃO   

12 Publicação de resumos em Anais de evento científico 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

10hs por 

publicação 

13 
Participação em publicação de trabalhos científicos completos 

em revistas /periódicos 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

50hs por 

publicação 

14 
Participação em publicação de trabalhos científicos completos 

em anais de evento científico 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

20hs por 

publicação 

15 Publicação de capítulo de livro 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

30hs por 

publicação 

16 
Publicação de artigo de opinião em suportes impressos ou 

digitais 

Carga 

horária 

máxima 

120 h/a 

10hs por 

publicação 

17 

Produção e publicação de material bilíngue Libras/português 

em espaços institucionais correlatos à tradução e 

interpretação de Libras (glossário terminológico impresso ou 

digital, cartilha informativa, etc.) 

No máximo 

duas 

publicaçõe

s 

20hs por 

publicação 

 

Anexo III: Extensão em Letras Libras - Tradução e Interpretação em Libras 
 

Nº 

 

Atividade 

 

Período ou 

Carga- 

horária 

máxima 

Carga horária 

máxima por 

atividade 

 EVENTO ACADÊMICO   

18 Compor comissão de organização de evento acadêmico 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

19 Participação em eventos sem apresentação de trabalhos 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

20 Monitoria em atividades de extensão de curta duração 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

 INTERCÂMBIO   
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21 

Intercâmbio em Universidade/Instituição estrangeira e 

brasileira (mobilidade acadêmica) conveniadas com a UFSC 

Obs. comprovado com apresentação de relatório completo 

do intercâmbio e aprovado pelo coordenador do curso de 

graduação. 

Período 

máximo de 1 

semestre. 

Carga 

horária 

máxima de 

200h/a 

N.º de horas 

que consta no 

certificado. 

 CERTIFICAÇÃO   

22 

Certificado de tradução e interpretação Libras/Português 

emitido por instituição de ensino devidamente credenciada e 

reconhecida pelo MEC (Prolibras, etc.) 

No máximo 1  

certificado 

de tradução 

80h/a por 

comprovação 

de certificação 

de 

tradutor/intérp

rete de LS/PT 

23 

Idiomas - Declaração do exame de proficiência em uma 

língua estrangeira expedida pela UFSC ou por outra 

instituição de ensino devidamente credenciada e 

reconhecida pelo MEC 

No máximo 1  

certificado 

proficiência 

50h/a por 

comprovação 

de exame de 

proficiência 

24 

Aprovação em concurso público mediante banca prática de 

tradução/interpretação em instituição (Instituto Federal, 

universidade Federal, Secretaria de educação, etc). 

No máximo 2  

aprovações 

em concurso 

20 h/a por 

documento de 

aprovação em 

concurso 

 PARTICIPANTE EM CURSOS   

25 

Disciplinas oferecidas pelo Departamento de Libras e por 

outros Departamentos da UFSC, não computadas na carga 

horária das disciplinas optativas (Disciplinas eletivas). 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

26 

Cursos de línguas estrangeiras  (Carga horária atestada por 

curso). 

*Não serão validados certificados na língua nativa do aluno. 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

27 

Cursos de Libras (cursos livres ou de extensão) promovidos 

por instituições de ensino ou entidades da comunidade 

surda (Feneis, associação de surdos, etc.). 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

28 

Cursos para aperfeiçoamento em assunto correlato ao curso 

e/ou vinculado à formação de tradutores ou intérpretes de 

Libras 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

 
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO EM 

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO 
  

29 
Estágio extracurricular de curta duração - (empresas, 

escolas, etc.) 

Quatro 

semestres 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

30 Estágio realizado no exterior 

Dois 

semestres 

Carga 

horária 

máxima 120 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 
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h/a 

 ARTÍSTICO-CULTURAL   

31 
Compor comissão de organização de evento ou atividade 

social/cultural 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

 

20 h/a por 

atividade 

32 

Participação em atividades artístico-culturais (mostras, 

vídeos, saraus, performances, contação de histórias, varais 

literários, eventos que representem a comunidade surda, 

etc.) 

Carga 

horária 

máxima120 

h/a 

10 h/a por 

atividade 

33 

Apresentação de atividades artístico-culturais (mostras, 

vídeos, saraus, performances, contação de histórias, varais 

literários, etc.) 

Carga 

horária 

máxima60 

h/a 

2 h/a por 

atividade 

34 Viagens de estudos 

Carga 

horária 

máxima120 

h/a 

30 horas por 

atividade 

35 
Participação em eventos e campanhas na comunidade 

(coleta de livros, montagem de biblioteca, feira de livros, etc) 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

10 h/a por 

atividade 

36 

Editoração de vídeos em Libras publicados em sites 

institucionais (impresso ou digital). 

Obs. comprovado com apresentação de declaração do 

professor orientador. 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

10 h/a por 

atividade 

 ADMINISTRATIVA   

37 
Representação estudantil (colegiado do curso, centro 

acadêmico, diretório estudantil, conselhos etc.) 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

120 h/a 

(certificada) 

38 
Atividade administrativa em instituição representativa de 

TILS (Associações, sindicatos, entre outros) 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

120 h/a 

(certificada) 

39 
Atividade administrativa de coordenador de TILS em 

instituição pública ou empresa 

Carga 

horária 

máxima 120 

h/a 

120 h/a 

(certificada) 

 
PRÁTICA DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE 

LÍNGUAS DE SINAIS OU SINAIS INTERNACIONAIS ** 
  

40 

Atividade de Interpretação utilizando de diversas 

modalidades* na esfera educacional (Educação básica, 

tecnológica, Educação Superior - Graduação e/ou Pós-

Graduação, como também em eventos acadêmicos) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

41 

Atividade de Interpretação utilizando de diversas 

modalidades* na esfera jurídica e policial (tribunais, fóruns 

de Direito da UFSC, Corregedoria Federal e Estadual, etc) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

42 Atividade de Interpretação utilizando de diversas 
Carga 

horária 

N.º de horas  

que consta no 
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modalidades* na esfera da saúde (hospital universitário, 

posto de saúde municipal e empresas de saúde, etc) 

máxima 60 

h/a 

certificado. 

43 

Atividade de Interpretação utilizando de diversas 

modalidades* na esfera religiosa (missas do campus 

universitário e igrejas) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

44 

Atividade de Interpretação utilizando de diversas 

modalidades* na esfera artística (eventos culturais, teatro, 

musicais) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

45 

Atividade de Interpretação utilizando de diversas 

modalidades* na esfera político/ social (conferência, 

palestras, cerimônias, reuniões comunitárias, reuniões 

políticas, fóruns e assembleias, etc) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

46 

Atividade de Guia-interpretação para surdocego utilizando 

de Libras tátil, Escrita alfabética na Palma da Mão ou Libras 

em campo reduzido nas diversas esferas de atuação 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

47 

Atividade de tradução de textos acadêmicos publicados 

em sites institucionais (impresso ou digital). Obs. 

comprovado com apresentação de declaração da Instituição 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

48 
Atividade de tradução de textos literários publicados 

(livros, contos, poesias) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

49 

Atividade de tradução de textos políticos publicados e 

veiculados na TV e/ou internet (propaganda eleitoral, 

pronunciamento do governo, campanhas, etc) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

50 

Atividade de tradução de textos da área da Saúde 

publicados e veiculados na TV e/ou internet (cartilhas do 

ministério da saúde, formulários do SUS, campanhas de 

saúde) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

51 

Atividade de tradução de textos da área jurídica publicados 

e veiculados na internet (editais, contratos, portarias, 

resoluções, regimentos, normativas, etc.) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

52 

Atividade de tradução de textos sagrados (textos 

sensíveis) publicados e veiculados na TV e/ou internet 

(orações, partes da bíblia, etc.). 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

53 

Atividade de tradução de línguas de sinais para português 

escrito e/ou oral em materiais audiovisuais publicados e 

veiculados na TV e/ou internet (legendagem de produções 

da UFSC e empresas televisivas) 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 

54 

Atividade de revisão de traduções envolvendo línguas de 

sinais em diferentes esferas (acadêmicos, literários, 

políticos, entre outros) audiovisuais publicados e veiculados 

na TV e/ou internet. 

Carga 

horária 

máxima 60 

h/a 

N.º de horas  

que consta no 

certificado. 
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*Modalidades de interpretação simultânea ou consecutiva 

** As práticas de interpretação e tradução devem ser comprovadas por meio de declaração 

contendo o evento, local, data e carga horária, emitidas pela instituição responsável ou pelos 

clientes envolvidos quando de atendimento pessoal indicando no relatório do aluno o link para o site 

institucional em que o material está publicado.  

 

 


