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ll QUE E A tICEl{CIATURA EM IRADUOAll?
A Licenciatura em Tradugdo 6 um curso de tenddncia
profissionalizante que se destina a prepara! de modo
cientifica e pedagogicamente correcto, os futuros licencia-
dos, numa ireade crescente procura e especializagao no
mercado portuguds e internacional. O curriculum propos-

, 
ciclo oferecidos pela Faculdade de Letras nessas ireas.

ltBJECTIVltS E COMPETIilCNS
Trata-se, assim, de uma formaglo b6sica que investe tanto
na vertente mais t6cnica do trabalho tradut6rio como
na inegivel imersdo cultural deste. Ensina-se traduglo
para a lingua materna, de virios tipos de texto e suporte,
a partir do Alemio, Espanhol, Franc6s e Ingl6s. Nlo se

' exclui o treino na retroversio de textos de dificuldade
pequena e m6dia, correspondendo assim i procura
do mercado de trabalho portugu€s.

c0r{0r00Es IE AcEss(t
Portugu6s
E UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
AlemSo; Espanhol; Francds; Inglds
cLASSTFTCAqAO I,liNrUa:
Ndo inferior a g5.o na escala o-zoo ou lo em zo valores

(M6dia do Secund6rio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS:6o
PRE-REqUISITOS: N6o tem.
DURAQAO Do CURSO: 6 semestres (r8o ECTS)

ESTRUTURA CURRICUTAR

Lreattos
Area cient{fica

INF0RMAQ0ES S0BBE 0FEBTA 2o CtCtll
No fim do Curso, o aluno poder6 aprofundar as suas
competCncias na Faculdade de Letras atrav6s de Cursos
de Especializagdo de r ano (emTecnologias de Tradugio,
Pritica de Tradugdo e Tiaduglo/Retroversdo do Ingl6s) e
Mestrados de z anos (Mestrado em Traduglo e Mestrado
em Interpretagio de Conferdncia).

Mais informag6es em:
www.fl .ul.pt/ensino/mestradoszo-ciclo

c0l,lTAGT0s
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade

to 6 de nanrreza interdisciplinar, procurando corresponder FORMULA DE CALCULO:

is variadas competCncias exigidas aos traducores: Iinguisti
cas, t6cnicas, inform6ticas, culturais e literirias.

ITUAS RAZOES PARA UMA TICEI{CIATURA EM IRAOUOAO
Hoje em dia, um trabalhador tem de mudar de rumo mais
de uma vez ao longo da sua vida profissional. Para al6m
de especialistas, as empresas e as instituiE6es precisam
cadavez mais de pessoas com boa cultura geral e conhe-
cimentos linguisticos s6lidos, capazes de desempenhar
tarefas com m6todo e rigor, adaptando-se rapidamente
a situag6es novas. A Licenciatura em Traduglo permite
a aquisiEio deste tipo de perfil polivalente.
Para aqueles que ambicionam seguir uma carreira
de especialistas em traduqdo, interpretagio, revislo
ou localizagdo de softwares, a Licenciatura em Traduglo

Sigla
Obr@rtdrltt Opt"tl"^ L6oo-2r4lisboa

LINGUASESTRANGEIRAS LE 60

constituiri uma preparaEio ideal para os cursos de segundo Total

COM 6

oPqoES OP 12

168 t2

PERFTS PR0FlSSt0ilAtS
TraduElo, interpretagdo, ediE6o, marketing, relaq6es
priblicas, assessoria de direcgdo, administraqio pfblica.

rilF0nMAQ0ES GERATS S0BRE ESTAGT0S CURRTCUTARES
A Licenciatura em Tradug6o prevd a realizagio de um
est6gio curricular no riltimo semestre do plano de estudos,
com duraElo minima de rzo horas. O estdgio pode realizar-
-se em qualquer entidade pfblica ou privada
que se proponha acolher o estagi6rio e que expresse a sua
aceitaglo em cumprir o regulamento de estigio em vigor.
Constituem objectivos do est6gio: complementar a
formaglo acad6mica do aluno atrav6s do desenvolvimento
de priticas de trabalho junto das entidades de acolhimento; a
aplicagdo, pelo aluno, de conhecimentos e competencias
te6rico-pr6ticas adquiridas ao longo da respectiva formaglo
acad6mica; o ensaio de pr6ticas ajustadas ao mercado
do trabalho; proporcionar uma futura melhor integragdo
do aluno no mercado de trabalho.

Portugal
Telefone: +j1r 21 7 92 oo oo
Fax +35r 2t796 oo 63
E-mail info@fl.ul.pt

Departamento de Linguistica Geral e RomAnica
Telefone: +35r 21 792 oo 52
Fax: +35r n 796 oo 63

llIRECT(lR BE CURSO
Prof, Doutor Pierre Lejeune
lejeunepierre@hotmail.com

TRADUQAO TR 60

CULTURA CULT L2

LINGUISTICA LING 12

LITERATURA LIT 18
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