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METODOLOGIA 

As traduções feitas ao longo de três 

semestres incorporam teorias e 

técnicas que tomam por base 

discussões e pesquisas realizadas no 

âmbito dos Estudos da Tradução. 

Ademais, incorpora-se o uso de 

ferramentas tecnológicas (CAT Tools) 

tias como o SDL Trados, Omega T e 

Wordfast, que auxiliam na elaboração 

de glossários e memórias de tradução, 

além de instrumentalizar o tradutor 

para a revisão de textos. 

CONCLUSÕES 

O Portfólio do tradutor atesta o caráter prático-profissional do curso Letras: 

Português- Inglês, que, no Bacharelado, forma tradutores e revisores de textos 

capacitados a lidar com diferentes gêneros textuais/discursivos no processo 

tradutório, em especial, do par português-inglês, além de informar acerca dos 

recursos tecnológicos que permeiam o trabalho do/da  tradutor(a) 

contemporâneo(a). 

RESULTADOS 

Inicialmente, os trabalhos realizados são compilados em formato eletrônico, com o apoio de uma 

plataforma digital gratuita, o Padlet (disponível em: https://padlet.com) e, após revisão e edição 

final, são formatados para a impressão e constituição de um portfólio de trabalhos  para 

apresentação profissional. 

Ocasionalmente, podem também compor o Portfólio do Tradutor quaisquer outras tarefas 

tradutórias, do mesmo par linguístico supramencionado, que tenham sido realizadas pelo discente 

no decorrer dos anos de sua graduação, desde que em comum acordo e com a aprovação do 

professor-orientador. 

INTRODUÇÃO 

Dentre as diversas, e plurais, formas assumidas pelos trabalhos de 

conclusão de cursos de graduação, destaca-se o Portfólio como 

instrumento em que se reúne e apresenta um conjunto de tarefas 

executadas no âmbito acadêmico. Dessa forma, o Portfólio do 

Tradutor pode ser compreendido como uma síntese integradora 

dos conhecimentos, habilidades e competências adquiridas, ao 

longo do curso, que visam apresentar e introduzir o bacharel em 

sua área de atuação profissional.  

OBJETIVOS 

Compilar um conjunto de tarefas tradutórias, do par português – inglês, 

realizadas pelos alunos, sob a supervisão direta do(a) docentes 

responsável pelas disciplinas de tradução de textos e tradução e revisão 

e novas tecnologias, fomentando o caráter prático do Bacharelado, 

voltado à formação profissional, com a elaboração de um importante 

instrumento integrador e mediador entre o âmbito acadêmico e o 

mundo do trabalho 

FACULDADE DE LETRAS 
 

O PORTFÓLIO DO TRADUTOR COMO TRABALHO DE CONCLUSÃO NO CURSO DE BACHARELADO EM 

LETRAS: PORTUGUÊS e INGLÊS 
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