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CURSO DE FORMAÇÃO DE TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS - UFAM/2019 

 

A Coordenação de Tradução - CTRAD da Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas/UFAM, via               

Projeto de Extensão Universitária, oferece o Curso de Formação de Tradutores Intérpretes            

de Libras - UFAM/2019, com o objetivo de proporcionar aos profissionais TILSP            

participantes, capacitação para desenvolver competências tradutórias de acordo com a lei           

12.319/2010.  

 

1. O curso será oferecido por formado disciplinar: Serão oferecidas 10 disciplinas com            

carga horária de 20h/disciplina e carga horária total do curso de 200h. 
 

2. A matrícula solicitada irá corresponder somente a disciplina correspondente, assim o           

candidato deverá se matricular semanalmente (de acordo com o calendário no site) as             

disciplinas que desejar. 

 

3.  Poderão participar candidatos ouvintes: 
a. Aprovados em exame de proficiência de tradução e interpretação de Libras; ou  

b. Com nível avançado de Libras concluído; ou 

c. Atuantes como tradutor intérprete de Libras remunerados. 

 

4. É responsabilidade do candidato que irá concorrer a vaga no curso de formação, ficar                

atento aos prazos de inscrição e período de aula fixados no site da Coordenação de               

Tradução.  
 

5. Serão homologadas as inscrições dos candidatos, às disciplinas pleiteadas, de acordo             

com o pré-requisito 2. desta normativa, e o número de vagas disponíveis por disciplina. A               

seleção será feita por ordem de submissão via formulário on-line no site da Coordenação de               

Tradução https://coordtilsufam.wixsite.com/ufam. 
 

    6. O horário de realização das aulas/disciplinas será de 18:30h às 20:30h.  
 

    7. Para estar aprovado o participante deverá: 

a. ter se ausentado de somente uma aula/disciplina, sendo a ausência          

justificada ou não, mais de uma ausência acarretará reprovação na disciplina; 

b. Obter média final da avaliação de nota igual ou superior a 6,0. 

 

    8. A emissão dos certificados ficará a cargo da pró-reitoria de extensão da UFAM. 

___________________  

Joabe Barbosa Pimentel  
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