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6º SIMPÓSIO PROFISSÃO TRADUTOR 

PROFT 2017 

 

Data: dias 3 a 4 de novembro de 2017 

 Local: Auditório do Hotel 

Pestana São Paulo (Rua Tutoia 77, esquina com Brigadeiro Luis Antonio, Jardins, SP) 

 

  



2 
 

Comissão Organizadora Central (COC) 

 
Coordenação Geral: Ana Julia Perrotti-Garcia 

 

Tesouraria/Lojinha: 

Coordenador: Prof. Sergio Jesus-Garcia 

Assistentes: Wilson Barbosa de Castro Silva e Yuri Cristina 

 

Monitores/Coffee break: 

Coordenadora: Profa. Alessandra C. Harmel 

Assistente: Ariane Cruz 

  

Workshops/Oficinas: 

Coordenadora: Profa. Eliane Gurjão Silveira 

Assistente: Kelly Alcântara 

  

Logística/Pôsteres: 

Coordenador: Prof. Carlos Eduardo Harmel 

Assistente: Wilson Barbosa de Castro Silva 

 

Marketing/Patrocínios: 

Coordenadora: Cátia Santana 
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Comissão de Mídias Sociais: 

Carolina Sertório e Aline Vallilo 

 

Mestre de Cerimônia (MC): 

André Luís Santos Silva 

 

Apoio Artístico: 

Alexandre Barasino 

Web Development: Francesco Perrotti-Garcia e Ana Julia Perrotti-
Garcia 

Powered by:  Bootstrap e GitHub (site antigo) e Strikingly (site atual)      
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Introdução 
 

Nesta sexta edição do Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 

2017), além dos assuntos já tradicionais em eventos da área, 

procuramos introduzir mais aspectos ligados à tradução audiovisual, 

tecnologia, mercado de trabalho e globalização. 

Além disso, o V Ciclo de Atualização em Tradução, como já vem 

se repetindo desde 2013, ocorre simultaneamente ao PROFT e traz a 

oportunidade de contato mais próximo entre os participantes de 

importantes profissionais, abordando temas práticos, em pequenos 

grupos temáticos. Entre as onze oficinas, salientamos temas inéditos 

como SDL Trados, além de um enfoque grande nas traduções médica 

e jurídica. 

Mais uma vez, o PROFT abre espaço para que as entidades de 

classe e grupos acadêmicos deem seu recado aos profissionais.  

Além disso, em uma iniciativa para garantir conforto e 

segurança a todos, nosso evento terá um seguro que garantirá 

assistência aos participantes durante os dois dias do evento. Agora 

podemos dizer: a Porto Seguro segura o PROFT2017! 

Aproveitem!  
 

Ana Julia e equipe PROFT 2017  
  



6 
 

Eventos Passados 
V Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2015) 
Auditório Haroldo Netto 
2 a 4 de dezembro de 2015 
Club Homs, Av. Paulista, 735 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-100 

 
 

IV Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2014) 
Auditório Elis Regina, Faculdade Anhanguera, Campus Brigadeiro 
12 e 13 de dezembro de 2014 
Av Brigadeiro Luiz Antonio, 871 – Bela Vista, SP 

 
 

III Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2013) 
Club Homs 
21 e 22 de junho de 2013 
Av. Paulista, 735 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-100 

 
 

II Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2011) 
Auditório DISAL 
18 e 19 de novembro de 2011 
Barra Funda, São Paulo, SP 

 
 

I Simpósio Profissão Tradutor (PROFT 2010) 
Auditório Paulista Wall Street 
18 e 19 de dezembro de 2010 
R. Itapeva, 636 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01332-000 
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Nossa página no Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/simposioPROFT/posts/?r

ef=page_internal  

 
 

  

https://www.facebook.com/pg/simposioPROFT/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/simposioPROFT/posts/?ref=page_internal
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Nossa página na web: www.proft.com.br  

SITE NOVO 

 

SITE ANTIGO 

   

http://www.proft.com.br/
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Nosso evento divulgado nos Blogs 

 Blog Anita Plural por Anita Di Marco  

Acesso: https://anitadimarco.blogspot.com.br/2017/04/linguas-
traducao-eventos-para-tradutores.html  

Acesso: https://www.multitude.trd.br/eventos-2/  

 
Por Bruno Eric 
Acesso: https://www.brunoerictranslator.com/eventos  

 
Acesso: http://brazil-eventer.com/event/6o-simposio-profissao-tradutor-proft-
2017  
  

https://www.blogger.com/profile/09482800612308594440
https://anitadimarco.blogspot.com.br/2017/04/linguas-traducao-eventos-para-tradutores.html
https://anitadimarco.blogspot.com.br/2017/04/linguas-traducao-eventos-para-tradutores.html
https://www.multitude.trd.br/eventos-2/
https://www.brunoerictranslator.com/eventos
http://brazil-eventer.com/event/6o-simposio-profissao-tradutor-proft-2017
http://brazil-eventer.com/event/6o-simposio-profissao-tradutor-proft-2017
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Simpósio Profissão Tradutor #PROFT2017 em 

números: 
 

 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2017: Tatiane Areias Paulela 
• 24 é o número de comunicações orais 

• 12 é o número de pôsteres aprovados 

• 11 é o número de minicursos práticos (oficinas) do V Ciclo de 

Atualização em Tradução 

• 10 é o número de pontos de educação continuada (CE) que a 

American Translators Association (ATA) concederá aos participantes 

membros – pelo quarto ano consecutivo. 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2015: Alice Sara (Alice Santos 

Ramalho) 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2014: Lorena Honorato Borges 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2013: Thiago de Araújo Santos 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2011: Jéssica Rafaela de Souza 

• 1ª pessoa a se inscrever no PROFT2010: Jéssica Rafaela de Souza 
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CRONOGRAMA DIA 3/11 – SEXTA-FEIRA – MANHÃ  
 

03/novembro SEXTA-FEIRA – MANHÃ  (8:00 às 12:00)  

7:30-8:00 Credenciamento, entrega de materiais e novas inscrições (se houver vagas) 
8:00 às 8:20 ABERTURA OFICIAL 
8:10 - 8:30 Tradutores, é preciso conectar!!! (Adalto Moraes de Souza, FMU) - SP 
8:30 - 9:00 Conhecendo a Plataforma de Acessibilidade Midiática (MAP): um banco de dados mundial para 

tradução audiovisual acessível (Samira Spolidorio) – SP 
9:00 - 9:30 Yoga, Respiração e Tradução! (Anita Di Marco) -Varginha – MG 
9:30 - 10:00 CAFÉ 
10:00 – 10:10 Sorteios 
10:10 - 10:40 Os percursos possíveis de formação do tradutor técnico ou especializado (Fábio Fonseca de Melo) – 

SP 
10:40 - 11:10 Algunos aspectos del Derecho Procesal Civil - Comparación entre el nuevo CPC (Brasil) y la 

legislación argentina en la materia (Gustavo Walter Spandau e Roberto Fernandes De Almeida) 
11:10 - 11:40 Residências de Tradução Literária– Oportunidades (Dinaura Minieri Julles) – SP 

11:40 - 12:00 Projeto Win-Win: conquistas e próximos passos (Reginaldo Francisco e Roney 
Belhassof) 

12:00 às 13:30 = ALMOÇO (não incluído na inscrição) 
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CRONOGRAMA DIA 3/11 – SEXTA-FEIRA – TARDE  
 

13:30 - 14:00 INTERAÇÃO COM OS AUTORES DOS PÔSTERES / VISITA AO CANTINHO DA ACESSIBILIDADE 

14:00 - 14:30 O Núcleo de Idiomas e Traduções da SAI/UFSM e a Internacionalização (Daniela Schwarcke do Canto) 
14:30 - 15:00 Carreira, família e vida pessoal: encontrando o ponto de equilíbrio (Carolina Ventura) 
15:00 - 15:30 Tradução para dublagem - que mercado é esse que ninguém conhece? (Dilma Machado) 
15:30 - 16:00 CAFÉ  

16:00 - 16:10 Sorteios 
16:10 - 17:00 Isa Mara Lando Dicas para autodidatas: Partindo dos 

conselhos de Paulo Ronai em “A 
tradução vivida” (Jose Olympio) 

17:00 - 17:30 Letras, Finanças e volta - do mercado financeiro à profissão de tradutor/intérprete (Liam Alexander 
Gallagher) 

17:30 às 18:00 Tradução técnica na área de saúde - desafios vivenciados nas paralimpíadas Rio 2016 (Maria Luiza 
Cabral Maia) 
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CRONOGRAMA DIA 4/11 – SÁBADO – MANHÃ  
13/dez SÁBADO – MANHÃ  (8:00 às 12:00)  

8:00 às :8:10 CREDENCIAMENTO, AVISOS GERAIS 
8:10 - 8:40 O Vice-Cônsul de Marguerite Duras: alguns problemas de tradução (Profa. Dra. Maria Cristina Vianna 

Kuntz; USP) 
8:40 - 9:20 Materiais de divulgação para apresentação profissional ao cliente (Thiago Hilger e Márcia Nabrzecki) - 

Curitiba – PR 
9:20 - 9:30 Conheça o Catálogo de Tradutores (Meg Batalha, Rodrigo Amaral e Markus 

Gern) 
9:30 - 10:00 CAFÉ  

10:00 - 10:10 SORTEIOS  
10:10 - 10:40 Desafios da tradução jornalística (Meritxell Almarza Bosch) – RJ 

10:40 - 11:10 Interpretação em cenários médicos no Brasil e a importância do intérprete profissional (Lourdes 
Matias Vieira) 

11:10 - 11:40 Novas tendências para o mercado corporativo de tradução audiovisual / uma abordagem sobre 
acessibilidade (Raquel Lucas De Sousa e Paloma Bueno Fernandes) 

11:40 - 12:00 AVISOS GERAIS  

12:00 às 13:30 = ALMOÇO (não incluído na inscrição) 
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CRONOGRAMA DIA 4/11 – SÁBADO – TARDE  
 

13:30 - 14:00 INTERAÇÃO COM OS AUTORES DOS PÔSTERES 

14:00 - 14:30 Tradução e literatura de autoajuda: aproximando o conceito bakhtiniano de Gênero 
Discursivo e a concepção de normas de Gideon Toury (Aline Gomes Vidal) 

14:30 - 15:00 Tradução Jurídica em EAD e sua Contribuição na Formação e Aperfeiçoamento de 
Tradutores (Alessandra Cani Gonzalez Harmel) 

15:00 - 15:30 Especializações - Indo além do óbvio (Melissa Harkin) 
15:30 - 16:00 CAFÉ ENCERRAMENTO VOTAÇÃO MELHOR PÔSTER 

16:00 - 16:10 Sorteios 
16:10 - 17:00 João Vicente de Paulo Júnior Vinte anos de contos, causos e histórias na vida de um 

tradutor 

17:00 - 17:10 Conheça o ProZ (Isabel Vidigal) 
17:10 - 17:30 Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade e mercado de trabalho para tradutores 

e intérpretes (Ana Julia Perrotti-Garcia) 

17:30-18:00 Ana Julia Perrotti-Garcia -Encerramento oficial do evento, entrega de prêmios e sorteios 
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PROFT 2017 – RESUMO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 

 DIA 3/11 – 6ª FEIRA – MANHÃ 
 

CO0 = Tradutores, é preciso conectar!!! (Adalto Moraes de Souza, FMU) – SP 

Independentemente da técnica tradutória selecionada para a tradução de determinado texto, o produtor textual (nesta situação 

comunicativa, o tradutor) necessita conhecer muito bem os recursos linguísticos que mais se adequam aos diferentes gêneros 

textuais. Neste trabalho, pretendo apontar alguns mecanismos coesivos do Português contemporâneo os quais funcionam como 

"instrumentos poderosos" na construção do texto de chegada. Para isso, fundamentarei minhas reflexões nos conceitos da Linguística 

textual, na vertente sociocognitiva. 

CO1 = Conhecendo a Plataforma de Acessibilidade Midiática (MAP): um banco de dados mundial para tradução 

audiovisual acessível 

Samira Spolidorio (Doutoranda em Linguística Aplicada (Linguagem e Tradução) pelo IEL-Unicamp. Professora do Curso 

de Letras Inglês Tradução e Interpretação da Unimep; Piracicaba, SP) 

Resumo: A palavra ‘acessibilidade’ vem ganhando cada vez mais destaque em várias esferas sociais, tanto na área 

acadêmica quanto no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Uma das razões para tamanha evolução é o nítido 

crescimento da legislação nacional e internacional visando à inclusão das pessoas com deficiências. Se antigamente 

preocupava-se com a inclusão desses indivíduos no âmbito da saúde e da educação, agora também há a intenção de 

inclusão em todas as esferas sociais e, em especial, no que concerne ao âmbito cultural (NAVES et al., 2016). Com isso, 

vemos uma crescente produção legal, profissional e acadêmica sobre a acessibilidade dentro dos mais variados campos 

do conhecimento. Para organizar toda essa crescente produção sobre acessibilidade midiática produzida no mundo 

todo, quatro importantes pesquisadores internacionais das áreas de tradução audiovisual e de acessibilidade midiática 

(Gian Maria Greco, Anna Matamala, Pilar Orero e Pablo Romero-Fresco) criaram a Plataforma de Acessibilidade 

Midiática (Media Accessibility Platform - MAP) que tem como objetivo principal ser um banco de dados centralizador de 

informações sobre acessibilidade midiática e tradução audiovisual acessível em nível mundial. Segundo os idealizadores 

do projeto, a MAP é “uma ferramenta especialmente projetada para ajudar a reduzir os problemas de 

compartilhamento, reutilização e transferência de conhecimento (...) para facilitar a busca de conteúdo e incentivar a 

reutilização e transferência de conhecimento” (GRECO et al., 2016, p.2). Com a ajuda de estratégias de gerenciamento 

de informação, a MAP busca: a) criar um repositório central para informação, com funcionalidades de busca; b) 

estruturar a informação por meio de indexação, categorização e agrupamento; c) estabelecer ferramentas e funções de 

apoio; e d) mapear o conhecimento existente sobre acessibilidade midiática. O conteúdo é organizado dentro de uma 

taxonomia composta pela tabulação de dados inter-relacionados por diferentes elementos que podem ser agrupados, 

categorizados e indexados, além de facilmente buscados e recuperados dentro das seguintes categorias: ABOUT US 

(SOBRE NÓS), em que são listados os submenus que apresentam a ‘Visão e Missão’ do site, o que é ‘Acessibilidade 

Midiática e os serviços acessíveis’, quem são os idealizadores do site, quem são os contribuidores da plataforma, 

informações sobre como contribuir e um formulário para contato; ACCESSOMETER (ACESSÔMETRO), em que constam 

itens de legislação e documentação oficial para orientação e padronização de cada país; RESEARCH (PESQUISA), em que 

constam projetos, publicações e apresentações em conferências no mundo todo; TRAINING (TREINAMENTO), em que 

constam os cursos de formação para acessibilidade midiática, divididos por cursos universitários, cursos online e cursos 

profissionalizantes; MODALITIES (MODALIDADES), em que o conteúdo pode ser acessado a partir das diversas 

modalidades de acessibilidade audiovisual; STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS), em que constam as empresas e 

instituições (exceto universidades) envolvidas ou relacionadas com acessibilidade midiática; EVENTS (EVENTOS), em que 

constam as conferências, seminários, congressos, palestras, oficinas e tutoriais na área; NEWS (NOTÍCIAS), em que 
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constam as matérias, reportagens, notas e notícias publicadas na mídia especializada ou não sobre o assunto. No que se 

refere à tradução audiovisual acessível, o Brasil apresenta uma variedade de leis, serviços e estudos acadêmicos que 

competem em volume e qualidade mesmo em comparação com países mais desenvolvidos. Contudo, devido a barreiras 

linguísticas, nem sempre esse conteúdo recebe o destaque e reconhecimento internacional merecido. Infelizmente, até 

o momento, pouca informação sobre a produção brasileira no assunto foi inserida na MAP. Então, é interesse dessa 

comunicação não só divulgar a MAP em si, mas também destacar a importância de inserir a maior quantidade de dados 

sobre a produção brasileira sobre tradução audiovisual e acessibilidade midiática na plataforma global e como isso pode 

ser feito.  

Palavras-chave:  acessibilidade; acessibilidade midiática; tradução audiovisual 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

CO2 = Yoga, Respiração e Tradução! 

Anita Di Marco (Tradutora (It e Es>Pt<>In), revisora, prof.de yoga. Formada em Arquitetura e Urbanismo; Varginha – 

MG) 

Resumo: Fala-se tanto em ferramentas de tradução, mas nós somos nossa melhor ferramenta e se não estivermos bem 

e funcionando a contento, nossa vida pessoal e profissional sofre. A apresentação pretende abordar alguns aspectos 

teóricos e práticos de algumas técnicas do yoga – no caso, a respiração e a meditação – como ferramentas ao nosso 

alcance para administrar o estresse e controlar a ansiedade, gerando maior autocontrole, mais tranquilidade e mais 

qualidade de vida para a prática profissional e pessoal do tradutor. 

Palavras-chave: Tradução; estresse; respiração; meditação; yoga 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

CO3 = Os percursos possíveis de formação do tradutor técnico ou especializado 

Fábio Fonseca de Melo (Tradutor há 20 anos, 15 dos quais dedicados à área de Medicine e Medical Devices. Traduziu 

diversos softwares e manuais na área de Aparelhos e Dispositivos Médicos, com destaque para manuais de ventiladores 

mecânicos. Fábio é diretor e professor dos Cursos de Tradução em Especialidades da Geronymus.) 

Resumo: A tradução como profissão liberal e não regulamentada no Brasil sempre ofereceu, na prática, diversos 

caminhos de formação "profissional". Os cursos superiores na área ainda são poucos e muito concentrados, oferecendo 

uma visão generalista de todos os segmentos em que se divide o mercado de trabalho em tradução. O mercado da 

tradução especializada, ou tradução técnica, tem muitas oportunidades, mas exige certos conhecimentos e habilidades, 

linguísticas e não linguísticas, geralmente desenvolvidos pelos iniciantes "já com a mão na massa". Isso cria riscos e pode 

dificultar o início de carreira até que o tradutor se firme no mercado. Vamos analisar formas de evitar ou mitigar esses 

riscos iniciais para que a carreira decole sem problemas desde o início. 

Palavras-chave: tradução; mercado da tradução especializada; tradução técnica 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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CO4 = Algunos aspectos del Derecho Procesal Civil - Comparación entre el nuevo  CPC (Brasil)  y la legislación 

argentina en la materia 

Gustavo Walter Spandau (Advogado formado na Universidade de Buenos Aires e Bacharel em Letras pela USP, com 

mestrado em Literatura Hispano-Americano também pela USP) e Dr. Roberto Fernandes De Almeida (Doutor em Direito 

pela Universidade de Salamanca) 

Resumo: El derecho comparado en América Latina muestra el cambio de escenario que atravesaron la mayoría de los 

países del continente a partir del proceso de democratización iniciado en la última mitad de los años ochenta. En un primer 

momento hubo una reforma de textos constitucionales, como en Brasil (1988). En una segunda etapa tuvieron lugar 

diversas modificaciones sobre la legislación penal de los Estados, especialmente con relación a la división y asignación de 

tareas de investigación y decisorias. Y podemos decir que una última fase se centra en los dispositivos procesales y también 

del área civil y comercial. 

 En los últimos dos años, tanto la República Argentina como Brasil realizaron algunas importantes modificaciones 

legislativas en las áreas civil y comercial. En Brasil comenzó a regir el llamado nuevo CPC (Código Procesual Civil) en marzo 

de 2016 y en el país rioplatense hizo su debut, el 18 de agosto de 2015, un nuevo Código Civil y Comercial. Sin prejuicio 

de haber existido modificaciones más o menos amplias en años anteriores, éstas fueron, en ambos casos, de significativa 

importancia, tanto por su amplitud como por los propios cambios incorporados al sistema vigente.  

Actualmente, en Argentina, se está avanzando con algunos proyectos de reforma de la legislación procesal, cuyos estudios, 

como ocurre en estos casos, se remontan a hace varios años. No obstante, tenemos que considerar que, en Brasil, el 

operador jurídico cuenta con un único código de forma (procesal) para todo el país. Podemos decir que el CPC brasileño 

es "nacional", mientras que en Argentina cada jurisdicción provincial cuenta con su propio código de procedimientos. Y el 

"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" se aplica solo en el ámbito federal y en los tribunales ordinarios de la 

Ciudad de Buenos Aires. De este modo, conforme el ámbito espacial de aplicación, puede variar bastante la "modernidad" 

o no de cada dispositivo, ya que existen veinticuatro provincias cada una con su "CPC". De este modo, por ejemplo, 

contamos con códigos de procedimientos nuevos o modernizadores como los de las provincias de Chaco o Mendoza, cuya 

vigencia es relativamente reciente, pero existen otros bastante más antiguos.  

Como se observa, la reforma argentina mencionada al comienzo abarca un código de fondo (conjugando las áreas civil y 

comercial que tenían dispositivos legales separados), mientras que en el Brasil el cambio aquí tratado se dio sobre su 

código de forma.  

En este breve trabajo pretendemos dar un panorama general sobre el curso de las modificaciones en la legislación a 

partir de la consolidación de la democracia en el continente como forma de brindar una Justicia más ágil y cercana al 

ciudadano. Y, específicamente, observaremos las diferencias entre los sistemas procesales y la práctica judicial en 

algunos aspectos como notificaciones, presentaciones y actuación letrada. De esta forma, queremos dar una visión de 

los dos sistemas, que si bien pertenecen al mismo universo de los códigos napoleónicos, presentan matices diferenciales 

importantes que pueden auxiliar en en relación a la traducción jurídica. 

Palavras-chave:  Código Procesal; Argentina; Notificaciones; Actuación letrada 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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CO5 = Residências de Tradução Literária – Oportunidades  

Dinaura Minieri Julles (Tradutora formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero; em Tradução, pela PUC e pós-
graduada em Tradução pela USP. Trabalha há 25 anos com tradução jurídica, finanças e Humanas em geral; São Paulo -
SP) 

Resumo: O objetivo da comunicação é apresentar duas experiências de Residência de Tradução, modalidade de pouco 
difundida no Brasil. A primeira foi em 2008, na Universidade de East Anglia, em Norwich, Inglaterra. Tradutores de 
diversos idiomas e países reuniram-se no BCLT (British Center of Literary Translation) para fazer a versão para o Inglês de 
contos de autores escritos nas respectivas línguas nativas. Entre os 8 idiomas oferecidos, estava o Português, com 
tradutores de Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Brasil. Os tradutores passaram por um processo de seleção 
e inscrição online. O perfil esperado era de tradutores profissionais em outras áreas que não a literária, mas que 
tivessem interesse em literatura. O autor residente foi José Eduardo Agualusa, escritor angolano de cerca de 30 obras 
entre romances, contos e peças teatrais, premiado e com obras traduzidas para 20 idiomas. Foi selecionado um conto 
para ser traduzido na residência. Os trabalhos da residência foram conduzidos por Daniel Hahn, escritor de obras como 
o Oxford Companion to Children's Literature, além de romances e literatura infantil, tradutor autores como José 
Saramago e Gonçalo Tavares para o Inglês. A tradução do livro "O Vendedor de Passados", de José Eduardo Agualusa 
("The Book of Chamaleons) recebeu o prêmio Independent Foreign Fiction Prize em 2007. O exercício de tradução 
realizado com a presença constante do autor e do tradutor, a troca de experiências com tradutores nativos de 
diferentes países da Língua Portuguesa é uma experiência muito rica de aprofundamento no original e entendimento do 
processo criativo do escritor. Os recursos e técnicas de tradução sugeridos por um tradutor do nível do Daniel Hahn e a 
percepção da influência do corpo de conhecimento e do reportório cultural dos tradutores de culturas diversas. 

A outra experiência de residência foi em Residência Criativa: Tradução de Poemas de Hilda Hilst na Casa do Sol, em 
Campinas, no interior de São Paulo. Em um país como o Brasil, em que a poesia e a literatura nem sempre contam com a 
devida valorização e divulgação, a primeira surpresa foi descobrir que o Instituto Hilda Hilst oferece residências para 
projetos variados, inclusive para tradução na Casa do Sol. Ao visitar o site http://www.hildahilst.com.br/, minha 
intenção era apenas para verificar as novidades em publicações da poetisa que admiro desde a juventude. A segunda foi 
receber um e-mail com a aceitação do projeto de tradução dos dois primeiros livros do conjunto chamado “Do Desejo”: 
o primeiro, homônimo do conjunto, e o segundo, “Da noite”. A ideia inicial era traduzir apenas “Do Desejo”, mas os dois 
livros estão intrinsecamente vinculados pela conformação e pela temática dos poemas. “Da noite” espelha a estrutura 
de “Do desejo”, já que ambos são compostos em 10 cantos, mas nesse espelhamento encontrasse a ampliação do 
significado, já que a “noite” citada no canto V – bem no meio – do primeiro livro desdobra-se no título e tema do 
segundo livro. Com uma mala para alguns dias e comida vegetariana a tiracolo, parti, em janeiro deste ano, para a Casa 
do Sol, mantida pelo Instituto Hilda Hilst. Um paraíso bucólico em meio a um bairro residencial razoavelmente afastado 
da cidade.  

A terceira surpresa foi a recepção gentil e calorosa de Olga Bilenki, pintora, uma das coordenadoras de projetos de artes 
visuais e administradora da Casa do Sol. E o mais importante: amiga de Hilda Hilst e residente de longa data na Casa, 
conhecedora da pessoa, da obra, das histórias, da residência e do complexo universo da poetisa. E inspiradora para a 
tarefa de traduzir os poemas, que resultou nas traduções “Desire” e “Night”. Por ter sido feito na Casa do Sol, residência 
de Hilda Hilst, este exercício foi mais do que uma atividade intelectual. Foi um profundo mergulho. Mergulho dos 
quadros de Olga Bilenky, pintora e inspirada anfitriã; no universo da poetisa, com os cachorros, altares, livros, nesse 
mundo meio terra e meio magia, em que habitam avencas do canto VIII da noite de Do Desejo, e figueira ancestrais. O 
erotismo “Do Desejo” e a densidade “Da Noite” estão nasestánas sutilezas dos detalhes da Casa do Sol, nos reflexos dos 
espelhos, nos olhares vivos das fotografias, nos movimentos implícitos das mandalas. Mais que uma residência, uma 
profunda experiência. A tradução dos poemas, objetivo principal, acabou sendo uma consequência. Que ela ecoe e 
reverbere em outras línguas e “que venham a enriquecer a cultura onde passam a conviver com todos os outros nela 
existentes” (Mauro Laranjeira, em Poética da Tradução, 2003). 

Palavras-chave:  Residência; tradução; literatura 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

CO7 = Projeto Win-Win: conquistas e próximos passos  

Reginaldo Francisco é tradutor técnico e literário de inglês e italiano. É bacharel em Letras com Habilitação de 

Tradutor pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e mestre em Estudos da Tradução pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Ministra cursos e palestras sobre Tradução, especialmente sobre ferramentas 

de auxílio ao tradutor (CAT tools). É o idealizador do Projeto Win-Win. 

Roney Belhassof é analista de sistemas especializado em gestão do conhecimento e sistemas de apoio à decisão, 

entre outros. A partir de 2008, passou a se dedicar mais intensamente à consultoria em presença on-line e 

cibercultura para empresas como a Globo. Gerente de TI do projeto Win-Win, acredita em uma internet livre, 

empreendedora e construtora de pontes entre culturas e povos. 

Resumo: O Projeto Win-Win foi lançado em 2015 com o objetivo de criar um sistema para possibilitar que 

pessoas que precisem da tradução de um mesmo conteúdo disponível on-line e não possam pagar sozinhas pela 

tradução se juntem para dividir o custo do trabalho de um tradutor profissional. A ideia é construir um modelo de 

negócios em que todos os envolvidos ganhem: quem precisa de tradução ganhe acesso ao trabalho de 

profissionais, sem ter de recorrer a traduções automáticas ou amadoras; os tradutores possam escolher em quais 

projetos trabalhar, estabelecendo remuneração e prazos adequados para produzir um resultado de qualidade; os 

proprietários de conteúdo on-line ganhem uma opção para que suas produções sejam traduzidas para diferentes 

idiomas; e os usuários da internet tenham acesso a mais conhecimento, informações e ideias disponíveis em 

diferentes idiomas. Desde o lançamento do Projeto, temos trabalhado na busca por recursos para colocá-lo em 

prática, começando por uma campanha de financiamento coletivo que, mesmo não atingindo o valor necessário, 

mobilizou um grande apoio e divulgou a ideia. Em 2017 finalmente conseguimos esses recursos, por meio de um 

programa de incentivo à inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Nesta 

palestra apresentaremos os ideais por trás do projeto, retomando o que foi abordado no Proft 2015, relataremos a 

trajetória percorrida até o momento e discutiremos os próximos passos, objetivos e perspectivas do Projeto. 

[Processo nº 2016/15500-7, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)] 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

DIA 3/11 – 6ª FEIRA - TARDE 
CO8 = O Núcleo de Idiomas e Traduções da SAI/UFSM e a Internacionalização 

Daniela Schwarcke do Canto (Doutoranda em Letras-Literatura - UFSM, Mestre em Letras Literatura-UFSM, 
Graduada em Letras-UFSM, Servidora TAE UFSM no cargo de Tradutora de Língua Inglesa.; Santa Maria-RS) 

Resumo: Desde a criação das universidades, na idade média, já se fazia a troca de informações entre diferentes regiões 
e países com o objetivo de melhorar o conhecimento. Nos últimos anos, as redes de cooperação formadas pelas 
universidades aproximam cada vez mais as comunidades científicas de diferentes partes do mundo, e com o acesso à 
Internet e a outros meios de comunicação, essa aproximação acontece de forma cada vez mais rápida, acelerando o 
processo de internacionalização, tornando-o, nas duas últimas décadas, uma necessidade indiscutível nas instituições de 
ensino superior. O envolvimento da Universidade Federal de Santa Maria em programas e projetos de parcerias 
internacionais, assim como o estabelecimento de acordos de cooperação binacionais e multinacionais com 
universidades estrangeiras trouxe inúmeros benefícios, entre eles o desenvolvimento e a capacitação profissional dos 
nossos estudantes, técnicos, pesquisadores e professores, mas também trouxe a necessidade de adequação. Tendo em 
vista a grande procura pela mobilidade acadêmica internacional, onde a troca de informações entre as instituições 
acontece de uma forma cada vez mais intensa, faz-se necessário que a Universidade Federal de Santa Maria emita 
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documentos oficiais na língua inglesa, e entre esses documentos, estão os históricos escolares dos alunos de graduação 
e pós-graduação. É aí que entra a Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, que tem o papel de intermediária entre a 
UFSM e as universidades estrangeiras no que diz respeito aos programas e acordos internacionais. Hoje, a SAI está 
dividida em núcleos, e o Núcleo de Idiomas e Traduções, que conta com duas tradutoras concursadas, é o responsável 
pela tradução dos documentos emitidos pela UFSM e foi o responsável pelo projeto descrito nesse trabalho. Esse 
projeto foi pensado com o propósito de facilitar o acesso dos nossos alunos a documentos já na língua inglesa. O nosso 
objetivo principal é a tradução da grade de disciplinas do currículo dos cursos de graduação e pós-graduação da 
Universidade Federal de Santa Maria. A prévia tradução das disciplinas e formação de um banco de dados com as 
mesmas visa a facilitação e a celeridade do processo tradutório, fazendo com que os históricos possam ser emitidos no 
site da UFSM, através do Portal do Aluno, já na língua inglesa e obedecendo um padrão de qualidade e identidade. Para 
a implementação do projeto, primeiramente será feita uma lista de todas as disciplinas oferecidas pelo currículo de 
todos os cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Em seguida, realizaremos a 
tradução das mesmas. Tendo em vista que nem sempre as traduções são literais, e que algumas disciplinas podem ter 
nomenclaturas diferenciadas nas duas línguas, as disciplinas traduzidas serão enviadas aos Coordenadores dos cursos 
para que eles deem o seu aval no que se refere a nomenclatura e uso. Esse projeto conta com o apoio da Pró Reitoria de 
Graduação (ProGrad – UFSM), e também com o Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA-UFSM). 
Acreditamos que o processo de internacionalização se dá principalmente pela viabilidade de trocas de informações e 
conhecimentos, e é justamente na comunicabilidade que a tradução tem um papel de grande relevância. 

Palavras-chave:  Internacionalização; Histórico Escolar; UFSM 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

CO9 = Carreira, família e vida pessoal: encontrando o ponto de equilíbrio  

Carolina Ventura (Carolina Ventura é Tradutora Pública e Intérprete Comercial pelo Estado de São Paulo. É 
credenciada pela ABRATES no par de línguas português <-> inglês. É uma das coordenadoras do Programa de 
Mentoria Caminho das Pedras.) 

Resumo: Nesta apresentação, abordarei um assunto que costuma ser uma grande fonte de preocupações para quem 
trabalha: a necessidade de conciliar carreira, família e vida pessoal. Com base na minha experiência pessoal (tradutora 
juramentada que trabalha em casa e mãe de duas crianças) e em podcasts, artigos, blogs voltados à área da Tradução e 
conversas com colegas tradutores, darei dicas simples e práticas (que poderão ser aproveitadas tanto por quem trabalha 
em casa como por quem trabalha em empresas e agências) voltadas à organização – elemento primordial sem o qual 
não é possível ser produtivo, tampouco encontrar o ponto de equilíbrio entre as três forças que mencionei acima. 

Palavras-chave:  Carreira; família; vida pessoal; ponto de equilíbrio 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C10 = Tradução para dublagem - que mercado é esse que ninguém conhece? 

Dilma Machado (Tradutora/dubladora/professora de inglês e de técnica de tradução para dublagem/cantora. 
Especialista em tradução inglês/português PUC-Rio. Dedica-se há 122 anos aos serviços de tradução e dublagem 
para as empresas: Alcatéia, Cinevídeo, Centauro, Delart, Deluxe, Doublesound. Como dubladora, seus 
personagens mais conhecidos do público são Hamtaro do desenho do mesmo nome, srta. Belo do desenho 
Meninas SuperPoderosas, Saranóia em Ying-Yang Yo e princesa Sophie em Gossip Girls.  Já prestou serviços 
para várias outras empresas como: Drei Marc, Herbert Richers, Dublamix. The Kitchen-Miami, Gemini Media, Som 
de Vera Cruz, Beck Studios Tradutora de livros para Ed. Rocco e Ed. Fundamento. Associada da ABRATES e 
APTRAD.) 

Resumo: A tradução para a dublagem exige a interpretação total das falas e reações dos personagens incluindo 

também a transposição dos textos de letreiros. Ela demanda técnicas e ferramentas diferenciadas daquelas 



21 
 

empregadas na tradução para legendagem. Há no mercado uma grande demanda por profissionais 

competentes para exercerem este ofício e a tendência é de que o mercado de trabalho se expanda mais ainda, 

pois vem se notando um crescimento espantoso do volume de filmes e vídeos dublados. Esta palestra pretende 

mostrar como é feita a tradução de textos, como ingressar nesta área profissional, e oferecer conhecimento e 

prática das técnicas da tradução para dublagem.  

Objetivos 

• Apresentar as técnicas da tradução de roteiros para dublagem de filmes, desenhos animados, 
documentários, novelas, etc.  

• Fornecer conhecimento do contexto de dublagem, com as variáveis que interferem na elaboração de 
uma boa tradução e as diferentes formatações exigidas pelas empresas/casas de dublagem para 
execução do trabalho.  

• Discussão de principais problemas e aspectos necessários à qualidade de uma tradução para dublagem. 

• Esclarecimentos sobre mercado de trabalho e valores.  
Palavras-chave:  tradução para dublagem; técnicas de tradução; mercado de trabalho 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C11 = Dicas para autodidatas: Partindo dos conselhos de Paulo Ronai em “A tradução vivida” (Jose Olympio)  

Isa Mara Lando (Tradutora com mais de 100 livros publicados desde 1986, incluindo 30 pela Companhia das 
Letras. Autora: VocabuLando – Vocabulário Prático Inglês-Português, VocabuLando Workbook – Exercícios de 
Tradução e Versão.) 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C12 = Letras, Finanças e volta - do mercado financeiro à profissão de tradutor/intérprete  

Liam Alexander Gallagher (Letras pela Queen's University of Belfast, Irlanda do Norte; Curso Sequencial - 
Intérprete em Língua Inglesa - 

PUC-SP) 

Resumo: Após 25 anos de mercado financeiro, e sem perspectivas de seguir na carreira, surgiu a decisão de 

mudar radicalmente de vida. Desde freelancer informal, passando pela ralação de uma agência, até a criação da 

minha própria empresa, o caminho estava pavimentado com desafios e obstáculos. Dei uma guinada radical na 

minha vida, sem certeza se ia dar certo, mas resolvi queimar as pontes, sem retorno. Juntando meus pontos 

fortes, e munido com o conhecimento acumulado ao longo de 25 anos, embarcou na nova carreira. E deu certo. 

Então, quero compartilhar essa experiência com quem estiver iniciando na carreira. 

Palavras-chave:  Letras; finanças; tradução; interpretação; carreira 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C13 = Tradução técnica na área de saúde - desafios vivenciados nas paralimpíadas Rio 2016  

Maria Luiza Cabral Maia (Dentista especialista em Prótese Dentária e Implantodontia. Especialização em 

Interpretação de Conferências - Inglês.  Cursando Letras Português/ Chinês) 
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Resumo: A tradução técnica requer, na maioria das vezes, conhecimento sólido da área a ser trabalhada. Para 

interpretar, esse conhecimento é posto em prova em tempo real. Não ter domínio do assunto muitas vezes 
atrapalha todo o andamento do fluxo de trabalho e pode prejudicar irreversivelmente a estrutura organizacional de 
um evento. Pretendo relatar e debater sobre a experiência de haver trabalhando como dentista na policlínica da vila 
olímpica durante os jogos Rio 2016. Inicialmente escalada para trabalhar dentro de consultório, houve necessidade 
de ser deslocada a outros setores, dentro da policlínica, para auxiliar intérpretes (muitas vezes nativos na língua 
estrangeira). Intérpretes nativos e línguas estrangeiras encontravam dificuldades em passar para o português as 
palavras técnicas e vice-versa, muitas vezes realizando traduções sem lógica para os profissionais de saúde, leigos 
no idioma. Intérpretes com língua mãe português brasileiro além de possuir dificuldade com o vocabulário, muitas 
vezes não compreendiam sotaques diferentes dos ensinados mais comumente em escolas de idiomas no Brasil. 
Fui requisitada para facilitar a comunicação de delegações principalmente de países da África como Mali, 
República Centro-africana, Senegal, Algéria, Tunísia, Egito, etc. As maiores dificuldades encontradas pelos 
intérpretes foram passar com fidedignidade informações da língua fonte para a língua alvo por causa 
principalmente do vocabulário técnico, não compreensão do sotaque e também por barreiras culturais. Muitas 
vezes era necessário auxílio tanto no quesito de vocabulário como em entender os anseios e angústias dos atletas 
e poder passá-los para a equipe médica e vice-versa. Vale salientar que é mister ao intérprete procurar familiarizar-
se com hábitos e aspectos culturais dos falantes das línguas a serem trabalhadas, assim como estar atento às 
questões sociais dos países falantes das línguas com as quais irá trabalhar além de preparar-se com antecedência 
no que se diz respeito ao vocabulário técnico. Os problemas de ordem cultural foram mais comumente vivenciados 
com atletas de países de origem árabe, os quais sentiram-se ofendidos pelos profissionais de saúde por tocá-los 
ou fazer perguntas consideradas ofensivas principalmente entre médico do sexo masculino e atletas femininas. 
Problemas de ordem social ocorreram com atletas vindos de países com o IDH mais baixo do mundo como Mali e 
República Centro-africana, que tinham medo dos equipamentos, desconfiavam dos profissionais e requeriam que 
antes de serem levados a uma sala de atendimento os fosse explicado o que eram aquelas coisas e o que iria ser 
feito ali. Cabe ao intérprete lidar com esses mal-entendidos e devemos estar atentos para minimizar as 
dificuldades. 

Palavras-chave:  paratleta; interpretação; saúde; odontologia; esporte 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

DIA 4/11 – SÁBADO – MANHÃ 

C14 = O Vice-Cônsul de Marguerite Duras: alguns problemas de tradução 

Maria Cristina Vianna Kuntz (é mestre e doutora (2005) em Literatura Francesa pela FFLCH, Universidade de 

São Paulo. Professora de Literatura Francesa em cursos a distância na PUC-SP (Cogeae, 2003-2013). Tem 
diversos artigos publicados em revistas de Literatura e participa frequentemente de Congressos Nacionais e 
Internacionais de Literatura no Brasil e no exterior. É membro da ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura 
Comparada) e da « Société Internationale Marguerite Duras », com sede em Paris. Publicou em 2014, Marguerite 
Duras: Trajetória da mulher, desejo infinito, São Paulo: Baraúna. Atualmente faz pós-doutorado no dep. Teoria 

Literária-USP, sob orientação da Profa. Cleusa Rios Pinheiro Passos.) 

Resumo: Marguerite Duras (1914-1996), uma das grandes escritoras da Literatura Francesa da segunda metade 

do século XX, apresenta uma obra vasta e complexa. No Brasil, somente após o sucesso imenso de O Amante 
(1984), romance pelo qual recebeu o prêmio Goncourt, sua obra chega ao grande público. Assim, Le Vice-Consul, 
publicado em 1966 na França, chega à língua portuguesa dezesseis anos depois, na tradução de Fernado Py em 
1982.  Daí em diante, as traduções serão quase concomitantes às publicações originais.  

A obra durassiana caracteriza-se por um despojamento da escrita: vocabulário simples, muitas vezes coloquial, 
abundância de diálogos, frases curtas. Entretanto a aparente facilidade da sintaxe e do "parentesco da língua" 
esconde uma linguagem complexa que encerra um intrincado mundo interior da autora. Vê-se que a maioria das 
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traduções para o português coloca a obra de Duras "a serviço do leitor", seguindo uma via de "literalidade" que, 
muitas vezes, não chega a contemplar uma "linguagem mais elevada" em que se possa ouvir "o eco do original 
ressuscitado" como propõe Benjamin (BENJAMIN, 2008, p. 25-49).  

Considerando os comentários de Duras sobre a espontaneidade de sua escritura, que ela qualifica como fenômeno 
"desconhecido", algo que "chega no voo do vento" (DURAS, 1993, p.52), diríamos que, se por um lado nossa 
proposta se afasta da tradução literal, a poeticidade de sua escrita está a exigir uma reflexão profunda por parte do 
tradutor a fim de preservar em sua "recriação" (CAMPOS, 2010a), além da leveza e a harmonia melodiosa da 
linguagem de saída, a importância do significado.  

 Alfredo Bosi lembra que a interpretação é também uma forma de tradução, em que o significado deve ser 
resguardado, tendo como objetivo "traduzir fielmente o mesmo, servindo-se dialeticamente do outro" (BOSI, 1988, 
p.277). Alerta ainda sejam considerados os elementos linguísticos que contribuem para a interpretação e 
compreensão de uma obra uma vez que, ao se juntarem as partes, tornam patente o seu significado (cf. Id., Ib., 
p.282).   

 Nesta comunicação mostraremos que, neste romance, alguns significantes em especial são essenciais 
para a compreensão do texto e ligam-se ao conjunto da obra da autora. Desta forma, refletiremos sobre algumas 
passagens problemáticas desta tradução de Fernando Py de 1982. 

Veremos, pois, que, além do conhecimento das Línguas de saída e de chegada, faz-se necessário ao tradutor o 
profundo conhecimento do autor, assim como da natureza da obra (cf. Benjamin), já que, na observação de 
Geronimo sobre os ensinamentos de Haroldo de Campos: "a tradução de poesia (ou prosa que a ela equivalha em 
problematicidade) é antes de tudo uma vivência interior do mundo e da técnica do traduzido" (cf. CAMPOS, 2010a, 
p. 43 ap. GERONIMO).   

Por isso mesmo, dir-se-ia que a obra de Duras, com sua aparente facilidade, apresenta um desafio maior ao 
tradutor, exigindo dele um conhecimento mais profundo e abrangente de sua obra a fim de apreender os meandros 
de sua "escrita corrente" (DURAS, 1984, p.38). 

Palavras-chave:  Marguerite Duras; Alfredo Bosi; Literatura Francesa 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

C15 = Materiais de divulgação para apresentação profissional ao cliente  

Thiago Hilger (Tradutor de inglês-português. Formado em Ciência da Computação pela UFSC, com 
especialização em Desenvolvimento de Jogos Digitais pela PUC-PR. Mentor no programa de mentoria do Coletivo 
IdenTIdade, Curitiba, PR) e Márcia Nabrzecki (tradutora técnica de inglês-português. Formada em Publicidade e 
Propaganda pela UFPR, com especialização em Marketing pela FAE. Mentora no programa de mentoria do 
Coletivo IdenTIdade. Coorganizadora do evento ConVTI-2017, Curitiba – PR) 

Resumo: A sustentabilidade da carreira de um tradutor depende da manutenção de uma carteira de clientes que, 

por um lado, garanta um fluxo constante de trabalho e, por outro, assegure uma renda adequada – tanto por uma 
remuneração condizente com a qualificação do profissional quanto pela inclusão de clientes que paguem em dia os 
serviços contratados. A prospecção constante de novos clientes tem um papel fundamental para assegurar essa 
sustentabilidade. No entanto, vários fatores contribuem para que essa atividade não seja tão simples quanto possa 
parecer à primeira vista. O acesso fácil a informações de pessoas e empresas, a agilidade de contato 
proporcionada pelos meios de comunicação atuais e o crescente número de tradutores no mercado (profissionais 
ou que têm a tradução apenas como atividade eventual) fazem com que recrutadores de agências e clientes diretos 
sofram todos os dias o bombardeio de uma quantidade cada vez maior de currículos e ofertas de serviços, sejam 
eles decorrentes de algum anúncio publicado pela empresa em portais específicos da área, como o Proz.com, 
sejam contatos espontâneos dos profissionais da tradução. É um cenário muito competitivo, no qual não basta ter 
boas qualificações, especializar-se e ser um profissional cuidadoso e dedicado para ser bem-sucedido. O desafio 
inicial do tradutor ao entrar em contato com qualquer cliente é fazer com que sua mensagem se destaque o 
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suficiente para chegar a ser avaliada pela pessoa que a recebe. Afinal, no caso de um recrutador que recebe 
dezenas (ou até centenas) de ofertas de serviços por dia, a decisão de abrir um e-mail ou excluí-lo acontece, na 
maioria das vezes, em questões de segundos. Então, como assegurar que, antes de mais nada, sua mensagem 
não apenas chegue à pessoa adequada, mas seja suficientemente atraente para que ela decida prosseguir com a 
leitura e avaliar o que você tem a oferecer? A apresentação vai discutir algumas estratégias para aumentar as 
chances de êxito nessa tarefa. Serão apontados alguns erros, acertos e pecados mortais na elaboração de cartas 
ou e-mails de apresentação, currículos e outros materiais de divulgação de serviços destinados a clientes diretos 
ou agências. Além disso, os palestrantes abordarão também os dados que devem constar em perfis em mídias 
sociais e portais como Proz.com, LinkedIn e Facebook, destacando a adequação das informações publicadas e os 
cuidados que devem ser tomados para que a primeira impressão do tradutor seja a melhor possível, demonstrando 
credibilidade e destacando suas qualificações, seus diferenciais e suas habilidades 

Palavras-chave:  prospecção de clientes, currículo, clientes, divulgação 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

C16 = Conheça o Catálogo de Tradutores  

Meg Batalha (Formada em Pedagogia Waldorf no Emerson College, Inglaterra, e em interpretação pela Alumni. Em 2012, 

criou o Catálogo Premium de Intérpretes e Tradutores, uma rede completa de serviços. Em 2014 lançou o e-book 102 Dicas 

para Intérpretes); Rodrigo Amaral (Intérprete de Conferências pela PUC-RJ. Atua no mercado desde 2008. Coordena 

equipes em grandes eventos. Representa o Catálogo Premium de Intérpretes no Rio de Janeiro) e Markus Gern (Formado 

em Administração pelo IFPA e em Interpretação de Conferência pela PUC-SP. É membro do Catálogo Premium de Intérpretes 

desde 2014. Trabalha com Alemão, Inglês e Português). 

Resumo: O Catálogo Premium de Intérpretes e Tradutores é uma rede que presta serviços de Tradução e Interpretação 
em diversos idiomas. Para os profissionais oferece oportunidades de troca de experiências, aprimoramento técnico, 
aprendizado para iniciantes, intermediação e indicação de serviços. Para os clientes, uma ampla gama de profissionais 
qualificados reunidos em um só fornecedor. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

C17 = Desafios da tradução jornalística  

Meritxell Almarza Bosch (Mestra em Estudos da Linguagem (PUC-Rio), graduada em Tradução e Interpretação 
(UPF). Professora na pós-graduação em Tradução da Estácio. Tradutora e revisora desde 2002, traduz para o 
jornal El País; Rio de Janeiro – RJ). 

Resumo: Atualmente, a tradução jornalística é uma área da qual não se fala muito. O objetivo desta palestra é 

apresentar quais são os desafios que deve enfrentar o tradutor que lida com textos jornalísticos. Por um lado, 
precisa dominar os diferentes gêneros: informativos (notícia), interpretativos (reportagem, crônica) e 
argumentativos (artigo de opinião – editorial, coluna, análise). O tradutor precisa ter conhecimentos textuais 
especializados, técnicas de redação jornalística e domínio das convenções. Por outro lado, por traduzir textos de 
outros âmbitos culturais, o tradutor precisa pensar no leitor da cultura receptora, que tem um conhecimento 
sociocultural diferente do leitor da cultura emissora. Esse fato exigirá a intervenção constante do tradutor, que 
precisará lançar mão de técnicas como a descrição e adaptação, entre outras, principalmente nos textos 
informativos. Nos textos argumentativos, no entanto, o respeito ao original deve ser máximo, já que os autores são 
jornalistas de prestígio e reconhecida trajetória profissional. A palestra pretende mostrar exemplos de todos os tipos 
de desafios entre os idiomas português e espanhol, provenientes da experiência da autora como tradutora do jornal 
El País. 

Palavras-chave:  Tradução jornalística; El País 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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C18 = Interpretação em cenários médicos no Brasil e a importância do intérprete profissional  

Lourdes Matias Vieira (Intérprete e Tradutora / Membro do grupo de pesquisas em Interpretação Comunitária - 
COMINTER) 

Resumo: A Interpretação médica é uma atividade que vem crescendo expressivamente em muitos países. O 

atendimento médico para pacientes não-nativos com pouco ou nenhum conhecimento da língua nacional do país 
onde se encontram, é, frequentemente, um desafio, e sem auxílio apropriado pode causar muitos problemas - para 
os pacientes, para procedimentos médicos e para se compreender ou dar os diagnósticos. Os intérpretes médicos 
ajudam tais pacientes a se comunicarem com seus provedores de serviços hospitalares e de saúde. Sabe-se, 
porém, que enfermeiras e outros profissionais da saúde agem frequentemente como intérpretes ad hoc em vários 
contextos médicos. É comum que tais profissionais tenham algum conhecimento de uma língua estrangeira, não 
necessariamente a fluência, e acabam, portanto, sendo chamados para auxiliar quando da presença de um 
paciente não nativo, mesmo não tendo conhecimento terminológico e as habilidades necessárias para atuar em tais 
contextos. Infelizmente, a interpretação ad hoc pode acarretar problemas na comunicação e levar a resultados não 
satisfatórios. Mal-entendidos e diálogos longos e desnecessários neste encontro de três partes - médico, intérprete, 
paciente - podem interferir na rotina médica. Esta pesquisa apresenta suposições conceituais e teóricas no 
assunto, através de pesquisa da literatura já existente. Além disso, oferece dados da situação brasileira a respeito 
da demanda para intérpretes médicos qualificados, contrastando a competência de um intérprete médico 
profissional à do intérprete ad hoc, o que pode comprometer a qualidade do atendimento médico devido a falhas de 
comunicação e problemas éticos. 

Palavras-chave: Intérprete médico; intérprete ad hoc; competência; interpretação comunitária 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

C19 = Novas tendências para o mercado corporativo de tradução audiovisual / uma abordagem sobre 

acessibilidade  

Raquel Lucas De Sousa (Tradutora, gerente de projetos e empreendedora; Ubatuba/SP) e Paloma Bueno 

Fernandes (Tradutora e intérprete de Libras com experiência em Acessibilidade audiovisual: janela de 

Libras para documentário, filmes para cinema, campanhas políticas, institucionais, cardápio e 

videoaulas. Experiência como intérprete de Libras no ensino superior e técnico, congressos, palestras, 

treinamentos e eventos empresariais. Filiada à ABRATES e SINTRA. Mestranda em Linguística Aplicada, 

especialista em Interpretação da Libras.) 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as tendências para o mercado de tradução audiovisual 

em função do protagonismo e visibilidade que as pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação conquistaram através das leis de acessibilidade comunicacional. E, com isso, mostrar que este 
público vem ocupando espaços na sociedade e fomentam o mercado para as empresas do ramo audiovisual como 
um todo e o mercado de TAV via agências. As leis de acessibilidade comunicacional que têm garantido esse 
espaço abrangem diversos âmbitos, como: a educação, a cultura, o ambiente social e o mundo do trabalho. 
Apresentaremos um panorama do impacto das leis de acessibilidade no mercado audiovisual para serviços de 
tradução, legendagem LSE, audiodescrição e interpretação, além de alguns requisitos utilizados na contratação de 
tradutores especializados, como levar em consideração as variações regionais do sinalizador surdo na contratação 
de intérpretes de Libras. Toda a abordagem terá como base o caso de sucesso de um projeto recente de 
legendagem em inglês, passando pelos pares Libras>português>inglês de vídeos em Libras. O projeto foi 
executado via agência de tradução, mostrando nova tendência de mercado, novas necessidades para 
gerenciamento desses projetos e os novos desafios que estão por vir para o mercado de TAV, em especial o 
corporativo. Usaremos como referência as legislações que garantem o direito à inclusão:  
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Decreto Federal nº 6949 – de 25 de agosto de 2009; Promulga A Convenção Internacional Sobre Os Direitos Das 
Pessoas Com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Lei nº 
10098 – de 19 de dezembro de 2000; estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

Decreto Federal nº 5.296 – de 2 de dezembro de 2004; Regulamenta As Leis Nº 10.048, de 8 de Novembro de 
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

Portaria nº 310 – de 27 de junho de 2006. Aprova a Norma Complementar nº 01/2006 -Recursos de acessibilidade, 
para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de 
retransmissão de televisão.  

Portaria nº 188 – de 24 de março de 2010. Altera o subitem 3.3 e o item 7 da Norma Complementar nº 01/2006 – 
Recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão 
de sons e imagens e de retransmissão de televisão, aprovada pela Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006. 
Portaria 312 – de 26 de junho de 2012 (DOU de 29/06/12) altera texto do item 7.1 da Norma Complementar nº 
1/2006, estabelecendo valor mínimo de horas para veiculação obrigatória do recurso de legenda oculta para 
emissoras do serviço de sons e imagens e de retransmissão de televisão.  

Instrução Normativa Ancine nº 116 DE 18/12/2014 dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos de 
acessibilidade a serem observados por projetos audiovisuais financiados com recursos públicos federais geridos 
pela ANCINE; altera as Instruções Normativas nº 22/03, 44/05, 61/07 e 80/08, e dá outras providências. LEI Nº 
13.146 – DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) 

Palavras-chave: legendagem, corporativo, acessibilidade, libras, tradução 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

DIA 4/11 – SÁBADO – TARDE 
 

C20 = Tradução e literatura de autoajuda: aproximando o conceito bakhtiniano de Gênero Discursivo e a 

concepção de normas de Gideon Toury  

Aline Gomes Vidal (Mestranda em Estudos da Tradução, na Universidade de São Paulo; São Bernardo do Campo-SP) 

Resumo: Em meu trabalho busco pensar a tradução literária não no sentido convencional, isto é, referente à 

literatura canônica, mas sim no contexto da literatura de autoajuda, utilizando como corpus a tradução para o inglês 
do romance O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury (2008). Tenho como objetivo descrever quais estratégias 
foram mobilizadas pelo tradutor, buscando, de alguma forma, contribuir para os Estudos Descritivos da Tradução 
dentro do campo específico de autoajuda, o qual não tem sido muito observado em análises tradutórias. Para isso, 
mobilizo o conceito bakhtiniano de gênero discursivo (1992), articulando-o com o conceito de normas de Gideon 
Toury (1995). A noção de gênero do discurso ajuda a compreender autoajuda como uma forma típica de enunciado 
(outro conceito bakhtiniano), como um fenômeno que ocorre dentro de uma comunidade discursiva, superando 
concepções menos dinâmicas como as de gênero textual e tipo textual, mais focadas na observação da 
materialidade linguística dos textos. Pensando nas questões tradutórias, todo o esforço no sentido de ultrapassar 
os limites da análise textual permite compreender a função de um texto em sua realidade concreta, tanto no 
contexto de partida quanto no contexto de chegada. Contrapondo um e outro, podemos ver indícios da 
intencionalidade do Texto de Partida (TP) e do Texto de Chegada (TC) e tentar, assim, identificar o que ocorreu 
nesse processo, quais as escolhas do tradutor e de que modo estas se justificam em função das condições de 
produção do TC. Isso serve de base para a descrição das estratégias tradutórias e, consequentemente, para a 
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extração e compreensão de normas que possam governar e mobilizar essas estratégias. Tomando como exemplo 
o livro de O Vendedor de Sonhos, podemos dizer que talvez não se trate de um grande projeto literário, mas ele 
certamente possui um projeto enunciativo explícito, isto é, o de servir como exemplo de superação dos problemas 
cotidianos do homem moderno através do uso da mente e da fé, através de uma mudança de visão de mundo. Ele 
tem o propósito de convencer o leitor (função apelativa) a mudar de vida, o que mostra que a transmissão de 
discurso é um fator fundamental para a definição de sua função textual. Desta forma, um gênero do discurso como 
o de autoajuda representaria um escopo específico na tradução que demanda estratégias igualmente específicas. 
É possível também ampliar o escopo do meu trabalho, pensando-o em relação a possíveis futuros trabalhos na 
área, e buscar elaborar hipóteses a respeito da descrição de normas na tradução de livros de autoajuda, sem 
deixar de considerar a polissemia do termo autoajuda. Para uma descrição mais precisa e elaborada dessas 
normas, seria necessária a contraposição com outras teses, outras propostas de análise, outros corpora. No 
entanto, há ainda poucos trabalhos nesse campo. Meu trabalho, portanto, é uma pequena contribuição que 
pretende abrir espaço para um debate mais amplo. É também uma proposta de análise que pretende fazer uma 
aproximação entre a Análise Dialógica do Discurso e os Estudos Descritivos da Tradução, por entendê-la como 
uma possibilidade de análise de tradução de literatura não-canônica. 

Palavras-chave: Literatura de autoajuda, normas, gênero do discurso, tradução literária 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C21 = Tradução Jurídica em EAD e sua Contribuição na Formação e Aperfeiçoamento de Tradutores  

Alessandra Cani Gonzalez Harmel (Professora Mestranda em Estudos de Tradução) 

Resumo: O interesse e a necessidade de aperfeiçoamento de estudantes, pesquisadores e tradutores em áreas de 

especialidade têm sido expressivos devido à globalização e às oportunidades tanto mercadológicas quanto 
acadêmicas. As metas e a legislação concernentes à Educação e ao Ensino-Aprendizagem destacam a 
importância e a evolução das TIC (SOBRAL, 2010) para o fomento de cursos da modalidade de Educação a 
Distância (EAD). Esta proposta apresenta os resultados de um curso em EAD de tradução jurídica dirigido à 
formação de tradutores em curso de graduação em instituição de ensino particular. A relevância de se propor um 
curso na modalidade EAD está no fato de que tradutores profissionais em áreas de especialidade geralmente 
trabalham à distância e igualmente de modo geral utilizam os recursos online que hoje se mostram abundantes e 
otimizados. Além disso, os mesmos profissionais mantêm contato com colegas, pares e clientes também dessa 
forma; o que vale dizer: sanam dúvidas utilizando dicionários, glossários, memórias de tradução e corpora online, 
resolvendo dúvidas específicas e compartilhando experiências com colegas e pares em redes sociais e 
profissionais, sendo contratados e fechando negócios à distância. Não obstante, esses profissionais eventualmente 
sentem a necessidade de desenvolver mais suas habilidades e competências e procuram por cursos a ¡m de 
lograrem que esse objetivo de desenvolvimento seja atendido. Por vezes, dependendo de onde vivam ou 
trabalhem, podem não se encontrar próximos a locais ou instituições que ofereçam cursos voltados a áreas de 
especialidade de interesse dos profissionais, vindo isso a gerar uma desmotivação por se sentirem desatualizados. 
Tal ocorrência pode inferir também na qualidade de trabalho ou mesmo na frustração de terem de declinar de 
oportunidades que o mercado oferece. Partindo dessas hipóteses, apresento como objetivo desta comunicação 
comprovar que a modalidade de Educação à Distância pode proporcionar ensino-aprendizagem eficaz com 
autonomia, independentemente da localidade onde se encontrem os participantes ou do seu momento de 
comunicação (forma síncrona ou assíncrona). Esta proposta apresenta como metodologia um curso online 
oferecido a participantes de turmas de graduação que se interessaram por fazer parte tanto do curso quanto da 
pesquisa. Para medir e verificar a sua eficácia, foi oferecido, ao mesmo tempo, o mesmo curso em modalidade 
presencial com o fim de comparação. Por meio dos resultados obtidos tanto com o curso online quanto com os do 
curso presencial, procura-se demonstrar como funcionou a metodologia empregada, o oferecimento de material 
genuíno e autêntico, a mediação de comunicação e orientação de pesquisa linguística em corpora e outros, e ainda 
a criação de uma rede de informações e contatos que permitem o desenvolvimento acadêmico, profissional e 
pessoal dos participantes. Também com vista na comparação de ambas as modalidades, visa-se apontar se e 
como foram desenvolvidos os compartilhamentos de informações e se as práticas e estratégias de 
desenvolvimento se fizeram presentes e eficientes para o propósito dos participantes. 

Palavras-chave: Formação de Tradutores, Tradução Jurídica, EAD 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C22 = Especializações - Indo além do óbvio 

Melissa Harkin (Tradutora) 

Resumo: Especializar-se é cada vez mais necessário, e quando se trata disso, tradutores tendem a se concentrar 

nas mesmas áreas de sempre -- jurídica, médica e tecnologia da informação. É verdade que a demanda dessas 
áreas é grande o suficiente para ter trabalho para todo mundo, mas há outras concentrações que acabam deixadas 
de lado e que precisam de tradutores experientes. Nem todo tradutor teve formação linguística. Alguns se tornaram 
tradutores mais tarde, depois de se aposentarem ou depois de perceberem que tinham paixão pela escrita e pelas 
línguas que falam. Essa falta de treinamento em linguística não significa que eles precisam se concentrar apenas 
em tópicos gerais. Muito pelo contrário -- a bagagem profissional de uma pessoa, principalmente dos profissionais 
de áreas técnicas, pode ter grande valia para um cliente na hora de contratar um tradutor. Os tradutores não 
precisam ser especialistas em nenhum campo específico para serem tradutores, exceto nas suas línguas e na 
tradução em si, mas podem, e devem, se especializar em uma variedade de áreas nas quais possuem o 
conhecimento e a experiência necessários para produzirem bons textos. Isso pode incluir uma profissão passada, 
passatempos ou mesmo outras áreas nas quais a pessoa tenha boa compreensão dos assuntos e os recursos de 
terminologia apropriados. Esta sessão apresentará uma variedade de áreas, algumas óbvias e outras nem tanto, 
que podem ser bastante lucrativas e interessantes para aqueles que querem se aventurar em outras áreas de 
concentração. 

Palavras-chave: especialização; tradução; mercados 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C22 = Vinte anos de contos, causos e histórias na vida de um tradutor  

João Vicente de Paulo Júnior (Tradutor inglês – português e linguista consultor especializado em economia e 

finanças. Certificado pela American Translators Association no par inglês – português) 

Resumo: Em 20 anos de carreira como tradutor, foram muitas as experiências profissionais por que passei, tanto 

boas como ruins: a primeira vez (nunca é boa), o primeiro calote, a virada na carreira, a grande decepção. Nesta 
palestra, faço uma retrospectiva bem-humorada desses 20 anos de trabalho como freelancer e assalariado, tanto 
no Brasil como no exterior, e apresento lições aprendidas ao longo desse tempo, lições essas que serão de grande 
utilidade para iniciantes e iniciados. 

Palavras-chave: tradutor; lições; freelancer; carreira 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

C22 = Conheça o ProZ  

Isabel Vidigal (Administradora de Empresas/Tradutora, trabalha como freelance desde 
2002. Organizou 2 congressos do ProZ e apresenta palestras regularmente. Entre seus 

clientes, 95% são agências de tradução do exterior.) 

Resumo: Apresentação breve do ProZ, a principal plataforma global do mundo da 

tradução. 

Palavras-chave: ProZ; plataforma global; tradução 

17:10 - 17:30 Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade e mercado de trabalho para tradutores e 
intérpretes  
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Ana Julia Perrotti-Garcia (Tradutora e Intperprete, Audiodescritora e formadora de audiodescritores, idealizadora 
e organizadora do PROFT) 

Resumo: A Audiodescrição (AD) é uma modalidade de tradução audiovisual (intersemiótica) onde descrevemos 
imagens em palavras, para que essas informações possam ser transmitidas e acessadas por pessoas cegas, com 
baixa visão, idosos, estrangeiros e pessoas com dislexia e problemas específicos. A técnica permite o acesso à 
museus, exposições de artes visuais/fotográficas, livros de fotografias e fotolivros, livros de artes visuais, 
televisão, cinema e diversas manifestações culturais, como espetáculos de dança, óperas e shows. A AD é uma 
ferramenta de acessibilidade, inclusão e, como modalidade tradutória, pode e deve ser conhecida, assimilada e 
incorporada ao mercado de trabalho de tradutores e intérpretes – seja como roteiristas, locutores, consultores 
ou divulgadores. 
 

Palavras-chave: tradução intersemiótica; mercado de trabalho; acessibilidade; inclusão 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

PÔSTERES EXPOSTOS DURANTE O PROFT2017 

  A análise das modalidades 
tradutórias do graphic novel A Liga 
Extraordinária – Volume I (Amanda 

Salimon e Antonio Walter Ribeiro de 
Barros Junior, USC, Bauru, SP) 

 

  

  Análise comparativa da obra 
espírita Nosso Lar e duas de suas 

versões em língua inglesa (Ana Luiza 
da Silveira e Patrícia Viana 

Belam, USC, Bauru, SP) 
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  Barreiras linguísticas na 
interpretação médica: a 

interpretação médica em estado de 
coma na cidade de São 

Paulo (D'Artagnhan 
Rodrigues, UNINOVE, São Paulo) 

 

  

  De Single Ladies a Tô Solteira: a 
“massa” comendo “biscoito fino” 

em tradução (Guilherme 
Pietrobon, UNICAMP, SP) 

 

  

 
 
 
 
 

  Glossário Bilíngue na área da 
Arqueologia Funerária (Elis Regina 
Emerencio Cavalcante, Thiago José 

dos Santos e Felipe Cordeiro 
Barbieri, FMU, SP) 
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  Núcleo de Tradução (NUTRA) da 
Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG): um espaço de 
desenvolvimento acadêmico e 
profissional (Rodrigo da Rosa 

Pereira [Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG] e Daniele Corbetta 

Piletti [Universidade de 
Córdoba/Argentina]) 

 

  

  O papel das mulheres intérpretes 
pioneiras no Brasil durante o 

período colonia (Damiana Rosa de 
Oliveira e Andreia Vazquez) 

 

  

  O perfil do Tradutor Público e 
Intérprete Comercial: uma análise 

de competências tradutórias (Jonatã 
José Roberto Cardoso Nanetti e Leila 

Maria Gumushian Felipini, USC, 
Bauru, SP) 
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  O uso da Linguística de Corpus 
para confecção de um glossário 

bilíngue sobre esquizofrenia (Lopes, 
M.C.; Silva, I.L.N. da; Iogolia, J.L.; 

Silva, J.N. da; Fonseca, J.M.; Gandini, 
V.M., FMU, SP) 
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Todos os autores de trabalhos efetivamente apresentados durante o evento serão chamados a 
submeter artigos para a PROFT em Revista (ISSN 2237-8537), uma publicação que irá reunir 
um número especial dedicado ao III Simpósio Profissão Tradutor. 

 

Para acessar os números anteriores da revista, visite o endereço: 

http://www.proftemrevista.com/ 

 

SEXTA-FEIRA, 3 de Novembro 

  

http://www.proftemrevista.com/
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V CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM TRADUÇÃO 

V CAT 

Evento paralelo ao PROFT 2017 – parte da adesão é subsidiada pela organização 
do Simpósio 

 

OFICINA TRADOS (F11)  

Título - Ferramentas de tradução: noções básicas de SDL Trados Studio 
 

Conteúdo:  A oficina tem como objetivo oferecer noções básicas sobre o Trados Studio e capacitar os 
tradutores a já utilizá-lo para trabalhar logo após o evento. Serão abordados itens como: 
- as Exibições disponíveis; 
- criação e manuseio de projetos; 
- gerenciamento de memórias de tradução 
- estrutura das pastas e arquivos criados; 
- botões e telas do editor de traduções; 
- conceito de tags. 

Ministrante- Rodolpho Camargo  

MiniCV: Com experiência acadêmica nos EUA e formação em Tradução no Brasil, Rodolpho tem experiência 
avançada com as ferramentas de tradução padrão do mercado. Além de oferecer treinamentos a empresas, 
atualmente é professor substituto na Unesp e mestrando na USP, em Bauru. 
 

Horário: SEXTA-FEIRA, 3 de novembro, das 10 às 12 horas 
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OFICINA PASSO A PASSO INTERPRETAÇÃO (F21) 
 

Título - Passo a passo da preparação para brilhar na interpretação 
 

Conteúdo:   
Você recebe um super convite para trabalhar em um evento de interpretação. Qual é a primeira coisa que 
você faz? Isso mesmo! Começa a se preparar para o evento. Em qualquer situação da vida, seja profissional ou 
pessoal, a preparação é indispensável para garantirmos um caminho mais tranquilo na busca por nossos 
objetivos e alcançarmos o sucesso. Nesta oficina prática, voltada a iniciantes e interessados em interpretação 
simultânea/consecutiva, usaremos a preparação para garantirmos a qualidade do nosso trabalho e acabar 
desenvolvendo ainda mais nossas habilidades de interpretação. 
 
O primeiro passo será uma breve introdução teórica sobre a preparação para a interpretação e o que 
devemos fazer em suas 4 etapas: Geral, Pré-evento, Durante o evento e Pós-evento.  
 
O segundo passo será o exercício brainstorming de preparação para ativarmos o maior número de 
informações possíveis mesmo quando recebemos pouquíssimas informações sobre o evento. 
 
O terceiro passo serão simulações de eventos com exercícios práticos para os alunos se prepararem, 
abordando as habilidades linguísticas mais importantes na interpretação: escuta ativa, compreensão da 
mensagem e reprodução do conteúdo no outro idioma.  
 
O quarto passo será a participação dos alunos naqueles eventos simulados. Tudo de maneira muito interativa 
e dinâmica, como se fosse um evento real. 
 
O último passo será o momento de conferir se os exercícios realmente ajudaram na preparação dos alunos e 
enraizar o que foi aprendido para poder colocar esse conhecimento adquirido em prática nos eventos 
relacionados que possam surgir na carreira de cada um. 
 
O material utilizado para esta oficina será basicamente notebook, gravador (ou seja, seu celular) e fone de 
ouvido. Não se esqueça de trazê-los. Os participantes receberão uma lista de sugestões de sites e ferramentas 
para usarem de referência quando forem se preparar para um evento. Será um prazer compartilhar com 
vocês essas dicas para brilhar nos eventos de interpretação! 

Ministrante: Luciane Camargo  
 

MiniCV: Luciane Camargo é tradutora e intérprete de conferência formada em Letras pela Universidade de 
São Paulo, Tradução e Interpretação pela Associação Alumni e pós-graduada em Interpretação de Conferência 
pela Universidade Estácio. Atua como tradutora desde 2007 e como intérprete de conferência desde 2011. 
Concilia a tradução e a interpretação com atividades paralelas relacionadas à cultura e ao ensino para crianças 
e jovens, e workshops e palestras sobre tradução e interpretação para colegas da área. Faz parte da 
organização do TRADUSA (Encontro Brasileiro de Tradutores Especializados na Área da Saúde) e, em 2017, 
passou a fazer parte da APIC como membro candidato e do time de professores de tradução e interpretação 
da Associação Alumni. Manter-se atualizada buscando a excelência no que faz é um de seus objetivos 
primordiais, por isso, Luciane também frequenta palestras e workshops da área de tradução e interpretação 
oferecidos por associações importantes como AIIC e APIC e outras instituições de ensino. Seus idiomas de 
trabalho são português, inglês e italiano. 
 
 

Horário: SEXTA-FEIRA, 3 de novembro, das 10 às 12 horas  
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OFICINA INTERPRETAÇÃO CONSECUTIVA (F12) 
 

Título - Soluções digitais para a interpretação consecutiva 
 

Conteúdo:  O palestrante apresentará algumas soluções para auxílio dos intérpretes que 
praticam a modalidade consecutiva, incluindo demonstrações práticas das ferramentas e 
comparativos dos pontos fortes e fracos de cada solução apresentada durante o workshop. 

Ministrante- Marco Antonio Guidelli Gonçalves 

MiniCV: Marco Gonçalves é intérprete profissional, atuando no mercado há pouco mais de 
vinte anos, seis dos quais trabalhando como intérprete da ONU na missão de paz do Timor-
Leste (UNMIT). Além de intérprete, ele é músico e aficionado por soluções tecnológicas. 
 

Horário: SEXTA-FEIRA, 3 de novembro das 13:30 às 15:30 horas 
 

OFICINA CONTRATOS (F22/F23) 
 

Título - Iniciação à tradução de contratos – inglês/português 
 

Conteúdo:  Nesta oficina os participantes entrarão em contato com a estrutura básica/geral de 
contratos, a linguagem contratual nos dois sistemas jurídicos (common law e civil law),  as 

cláusulas e condições gerais de contratos e sua tradução (boilerplate clauses). 
. 

. 

Ministrante- Marly D’Amaro Blasques Tooge 

MiniCV: Mestre e Doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP. Graduada em Comunicação Social pela Escola de 
Comunicações Sociais da USP. Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Estado de São 
Paulo, credenciada na Procuradoria Geral da República. Professora de Cursos de Pós-
Graduação e Extensão Universitária. 

Horário: SEXTA-FEIRA, 3 de novembro, das 13:30 às 17:30 horas (coffee break incluso) 
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OFICINA NOÇÕES DE MARKETING PESSOAL (F13) 
 

Título - Apresentação profissional ao cliente: materiais de divulgação 
 

Conteúdo:  A oficina tem como objetivo apresentar aos participantes diversos materiais que são 
apresentados aos clientes de tradução durante o processo de prospecção. Dentre os materiais 
estão a carta de apresentação, o currículo e o portfólio. Esses materiais serão montados por cada 
participante durante a oficina. Além disso, será abordada também a criação e atualização de 
perfis em mídias sociais e portais, como Proz, LinkedIn e Facebook. 

Ministrantes- Thiago Hilger e Márcia Nabrzecki 
 

MiniCV: Thiago é tradutor desde 2014, trabalhando principalmente nas áreas de localização de 
jogos e software, TI e legendagem. Também é autor do blog O Jogo da Tradução. Márcia é 
tradutora desde 1995, trabalhando principalmente nas áreas de comunicação corporativa, 
documentação técnica e turismo. 
 

Horário: SEXTA-FEIRA, 3 de novembro, das 16:00 às 18:00 horas 
 

 
SÁBADO, 4 de Novembro 

OFICINA LEGENDAGEM (S01) 
 

Título - Legendagem: o mercado de tradução audiovisual ao seu alcance 

Conteúdo:  Breve introdução às técnicas de legendagem e panorama geral do mercado de TAV 
(tradução audiovisual). Esta oficina não pretende trabalhar técnicas de tradução, mas 
conhecimentos básicos de tradução são necessários. Conhecimentos básicos de informática são 
necessários. Atende a tradutores de qualquer par linguístico. 
Levar notebook com material, que receberá previamente, preparado para melhor 
aproveitamento. 

Ministrante- Raquel Lucas L C de Sousa 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro, das 8 às 9:30 horas 
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OFICINA PRÁTICA DE TRADUÇÃO (S11) 
 

Título - Oficina prática de tradução 
 

Conteúdo:  Tradução de um texto de 500-600 palavras (biografia Malala). 

O texto será enviado previamente aos alunos inscritos na oficina, para que traduzam em 

casa. Em aula, faremos uma correção minuciosa, discutindo todas as sugestões 

apresentadas. Daremos atenção a todas as questões levantadas de vocabulário e 

estrutura, sempre nos pautando pelos princípios básicos de fidelidade, naturalidade, 

correção, clareza, simplicidade, concisão.  

Os alunos que se matricularem na hora e não receberem o texto previamente também 

poderão usufruir da aula. 
. 

. 

Ministrante- Isa Mara Lando 

MiniCV: Tradutora-EN-PT BR; tem ministrado muitas oficinas de tradução em diversas 
instituições de ensino. Autora: VocabuLando, VocabuLando Workbook; Mini VocabuLando; 
Loucas Noites / Wild Nights: 55 poemas/poems de Emily Dickinson. 
 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro, das 10 às 12 horas 
 

OFICINA VERSÃO FINANÇAS (S21) 
 

Título - Versão em inglês em finanças e negócios para iniciantes 
 

Conteúdo: “Business idioms” e “phrasal verbs” são fundamentais para enriquecer o uso do inglês 
e, especialmente para tradutores nas áreas de finanças e negócios, pois permitem que se 
traduzem conceitos complexos no linguajar do dia-a-dia dos mercados, fazendo com que a 
versão do tradutor soe mais natural aos ouvintes nativos. 
. 

Ministrante- Liam Alexander Gallagher 

MiniCV: Formado em Letras pela Queen’s University of Belfast, Irlanda do Norte (1978), com 
diplomas em finanças pela FGV-SP (1995) e BBS, São Paulo (2005), e Curso Sequencial – 
Intérprete na Língua Inglesa – PUC-SP (2012). 
 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro, das 10 às 12 horas 
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OFICINA TRADUÇÃO MÉDICA (S12) 
 

Título - Oficina de Iniciação à Tradução Médica – Inglês/Português 
 

Conteúdo:  Esta oficina de iniciação à tradução médica tem como público-alvo a) tradutores que possuem pouca ou nenhuma 

experiência em tradução na área médica; b) tradutores iniciantes; c) estudantes de tradução, que desejam ampliar seu 
conhecimento sobre as características da literatura médico-científica e também sobre suas particularidades de tradução. Com 
abordagem teórico-prática, a dinâmica da oficina será feita por meio de breve embasamento teórico, com apresentação de 
slides contendo informações de cunho acadêmico a respeito dessa área de tradução, seguida por breves atividades práticas, 
contextualizando os aspectos teóricos explanados e encorajando a discussão e troca de ideias.  
Com essa abordagem, visa-se proporcionar ao tradutor-participante uma maior segurança e conforto ao lidar com textos da 
área médica. Por uma questão de divisão de conteúdo em função de tempo de curso, a oficina está subdividida em 4 fases, 
simulando um acompanhamento médico, desde a identificação do problema e primeiros sintomas, passando por análise 
laboratorial mais detalhada, seguida de tratamento prático e por fim, o retorno ao profissional para ajustes e possíveis 
correções. Durante as fases 1 e 2, no primeiro bloco/dia, os tópicos abordados serão: num âmbito “macro” textual, ou seja, 
tipos de textos médicos e onde são publicados; características gerais dos textos médicos e a linguagem médica; a seguir, 
passaremos ao âmbito “micro” quando verificaremos as características gramaticais mais comuns, terminologia da área médica 
(com foco na formação de palavras com prefixos, radicais e sufixos) e siglas presentes na literatura e em outras esferas da 
medicina. Todos esses elementos estarão contextualizados em handouts contendo trechos de textos acadêmicos/científicos. 
Serão abordadas também “collocations” comuns da área médica em língua inglesa, com atividade prática correspondente. 
Após o intervalo, com as fases 3 e 4, trabalharemos na tradução de um excerto de um artigo acadêmico com posterior 
discussão sobre os desafios surgidos durante a tradução. Terminamos com comentários sobre as fontes bibliográficas 
utilizadas para esta oficina, bem como outras sugestões de pesquisa posterior. 

. 

Ministrante- Maria Rosario Garcia Nieves, UNISANTOS – Universidade Católica de Santos 
Departamento CEEC – Centro de Estudos de Educação e Comunicação – Bacharelado em Tradução & 
Interpretação 

MiniCV: Graduação em Letras, Especialização em Tradução pela USP, Mestrado em Educação com foco em 
Formação do Professor de Língua Inglesa; Intérprete de Conferências Inglês<>Português; Docente no curso de 
Tradução & Interpretação da UNISANTOS - SP. 
 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro das 13:30 às 15:30 horas 
 

 
OFICINA JURÍDICA (S22/S23) 
 

Título - Aprenda direito - pun intended! 
 

Conteúdo:  Esta oficina tratará das principais diferenças entre a common law e a civil law, a história da 

linguagem jurídica em inglês e os principais desafios da tradução jurídica e estratégias de tradução. 
. 

. 

Ministrante- Luciana Carvalho Fonseca e Bruna Marchi 

MiniCV: Luciana é advogada, formada pela UFPA, mestre e doutoranda em letras modernas pela FFLCH/USP. 
Professora doutora do departamento de inglês da PUC-SP e professora orientador pleno da pós-graduação em 

tradução da USP.  Autora da coluna MigaLaw do site Migalhas.com.br. Fundadora da empresa TradJuris. 
Bruna é advogada, formada pela FADI. Intérprete de conferências pela PUC/SP. Professora de inglês jurídico. 
Criadora dos vídeos do Descomplicando o Inglês Jurídico. Parceira na empresa TradJuris. 
 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro, das 13:30 às 17:30 horas (coffee break incluso) 
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OFICINA LIFE SCIENCES (S13) 

 
Título – Diferenciações terminológicas em projetos de Life Sciences   
 

Conteúdo:  Dose ou dosagem? Ministrar ou administrar? Bolo ou bolus? 

Diferenciações terminológicas em projetos de Ciências da Vida/Ind. 

Farmacêutica 

É frequente usarmos termos que conhecemos “de ouvido” de nossa experiência 

como pacientes nos estudos clínicos ou outros materiais que traduzimos na área de 

Ciências da Vida (Life Sciences). O problema é que o termo popularizado nem 

sempre corresponde ao termo correto ou preferido pela literatura científica dessa 

área. Neste workshop, vamos analisar algumas dessas ocorrências para 

estabelecermos a terminologia mais amplamente aceita e preferida em projetos 

dessa área. Inclui um exercício prático de tradução com a terminologia abordada. 

 

Ministrante- Fábio Fonseca de Melo 
 

MiniCV: Fábio é tradutor há 20 anos, 8 dos quais dedicados à área de Life 

Sciences/Pharmaceuticals. Foi um dos controladores de qualidade e líder de 

terminologia em projetos TEP de estudos clínicos (fases 1-4, placebo, coorte) e 

formulários de paciente para clientes finais como Pfizer, Roche, Diadexus, Ecolab e 

Parexel. Fábio é diretor e professor dos Cursos de Tradução em Especialidades da 

Geronymus.. 
 

Horário: SÁBADO, 4 de novembro, das 16:00 às 17:30 horas 
 

FAQs 
Perguntas frequentes 

Quando será o evento? 
O PROFT 2017 ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro de 2017. 

Onde será o evento? 
O PROFT ocorrerá no Auditório do Hotel Pestana São Paulo, situado à Rua Tutóia, 77 - Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, 04007-000 esquina com Avenida Brigadeiro Luis Antonio (Google Maps) 

Onde vejo a programação do PROFT 2017? 
A programação completa e atualizada está disponível na aba Programação. Sugerimos que visite o site 
regularmente, pois os resumos de comunicações que forem sendo aprovados, bem como os palestrantes 
convidados serão incluídos ao longo desse tempo. Para ter uma ideia da variedade de temas abordados, e 
da alta qualidade dos palestrantes, consulte a aba que apresenta os eventos anteriores ou 
visite www.proftemrevista.com.br para ver os artigos publicados. 

Quanto custa a inscrição no PROFT 2017? 
Profissionais......R$ 245,00 (enquanto durarem os lugares alocados para este lote) 
Alunos de Pós-Graduação (com envio de comprovação)......R$ 220,00 
Alunos de Graduação (com envio de comprovação)........ R$ 198,00 

Atenção: 

https://www.google.com.br/maps/place/Pestana+S%C3%A3o+Paulo/@-23.5722861,-46.6553566,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce59c048e22b1f:0x47b4d7d9e461abdf!8m2!3d-23.5722861!4d-46.6531679
http://www.proft.com.br/www.proftemrevista.com.br
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por questões de segurança e conforto, logísticas e administrativas, as inscrições podem ser suspensas 
temporariamente ou definitivamente, a qualquer momento, caso se atinja um número de participantes 
próximo da lotação do auditório. 

O que está incluído no preço da inscrição no PROFT 2017? 
A inscrição no PROFT 2017 inclui todas as palestras de convidados e comunicações que ocorrerem 
no Auditório, exposição de pôsteres, pasta com materiais, certificado e crachá e coffee breaks nos dois 
dias do evento. 

O que não está incluído no preço da inscrição no PROFT 2017? 
Estacionamento, almoços, hospedagem, transportes e traslados, workshops realizados nas salas menores 
(Ciclo de Atualização em Tradução, evento à parte e simultâneo), coquetel de encerramento e despesas 
pessoais. 

Como pago minha inscrição no PROFT 2017? 
Trabalhamos com os seguintes bancos: Bradesco, Itaú, Citibank, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Os 
dados bancários se encontram no formulário de inscrição, acessado pelo 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihRpu0YvrhGcOaYVFgk7j9vX9t2-
Q3P6iujlDZwZqdoD8IQ/viewform. 

E após pagar minha inscrição no PROFT 2017? 
Após realizar o pagamento com o valor correspondente a seu prazo, envie o comprovante (escaneado, 
fotografado ou copie os dados da transação bancária), seu nome completo, endereço, telefone e e-mail de 
contato para profissaotradutor@gmail.com e aguarde a confirmação. Sua vaga somente estará garantida 
após enviar os dados acima e receber a confirmação. 

E se eu quiser cancelar minha inscrição no PROFT 2017? 
Após fazer sua inscrição, caso você queira cancelá-la por algum motivo, basta nos escrever. Como o 
evento tem inscrições a preços de custo (daí os valores serem tão inferiores aos dos demais eventos de 
mesmo porte), existe uma tabela de redução nos valores reembolsados, conforme as despesas do evento 
váo se concretizando: 
até 40 dias antes do evento - reembolso de 70%; 
até 30 dias antes do evento - reembolso de 50%; 
até 15 dias antes do evento - reembolso de 30%; 
a menos de 14 dias do evento – não há reembolso, independentemente do motivo do cancelamento. 
Para efeito de reembolso, pedimos que seja enviada solicitação por e-mail 
para profissaotradutor@gmail.com informando seu nome completo e os dados bancários. Após receber a 
confirmação de seu pedido, o prazo máximo para reembolso é de 7 dias úteis. 

E depois desse prazo? 
Faltando 14 dias para o evento, não existe mais reembolso, pois todas as despesas já foram contratadas 
em função dos participantes esperados, e os materiais já foram individualizados (certificados, crachás, 
pasta) 

Como faço para chegar ao evento? 
O Auditório fica na esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio com a Rua Tutoia, a 800 metros da 
estação Brigadeiro do metrô (Linha 2 - Verde), em uma avenida com circulação de ônibus e táxis. 

Por que a inscrição nos minicursos (oficinas) do V Ciclo de Atualização em Tradução 
é cobrada à parte? 
A inscrição em cada minicurso (oficina) do Ciclo de Atualização em Tradução é cobrada à parte, pois os 
minicursos pertencem a um evento independente, cujos custos são compartilhados parcialmente com a 
organização do PROFT. Os inscritos no PROFT têm subsídio pelo evento, pagando apenas 50% por 
oficina. Os participantes externos pagam tarifa cheia (a ser informada oportunamente). Inscrições 
sujeitas à disponibilidade de vagas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihRpu0YvrhGcOaYVFgk7j9vX9t2-Q3P6iujlDZwZqdoD8IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihRpu0YvrhGcOaYVFgk7j9vX9t2-Q3P6iujlDZwZqdoD8IQ/viewform
mailto:profissaotradutor@gmail.com
mailto:profissaotradutor@gmail.com
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Como fazer a inscrição para os minicursos (oficinas) do V Ciclo de Atualização em 
Tradução? 
As inscrições para os minicursos (oficinas) estão abertas, e serão mantidas enquanto durarem as vagas. 
Para se cadastrar e obter detalhes dos preços e condições de pagamento, acesse o formulário 
em https://goo.gl/forms/G4hKJhgDU4TRpf8m2. 

O que acontece se o evento for cancelado? 
O evento ocorrerá nas datas predeterminadas, a menos que haja algum motivo de força maior alheio a 
vontade de todos. Caso o evento seja cancelado por questões de segurança (incêndio, guerra civil, 
comoção social, terremotos, enchentes, epidemias), a Comissão Organizadora respeitará as 
porcentagens e os prazos de reembolso citados acima, ou seja, faltando duas semanas para o evento, 
caso o evento seja cancelado por fatores externos à vontade da comissão organizadora (como os citados 
acima) não existe mais reembolso, pois todas as despesas já foram contratadas em função dos 
participantes esperados, e os materiais já foram individualizados (certificados, crachás, pasta). 
ATENÇÃO: O PROFT é um evento sem fins lucrativos, realizado com ações a preço de custo, daí seus 
preços serem tão inferiores aos preços cobrados por eventos de porte e qualidade similares. Contudo, por 
essa razão, os participantes entendem que o evento não têm verba destinada a reembolsos, gratuidades e 
outras benevolências. 

Quando receberei meu certificado de participação no PROFT? 
Se você for Ouvinte, seu certificado se encontra em sua pasta, que é retirada no momento em que você 
chegar ao evento pela primeira vez. O PROFT tem ciência que o conteúdo das palestras é muito mais 
importante do que qualquer comprovação de participação, e sabemos que você irá aproveitar ao máximo 
do conteúdo apresentado, independentemente de já ter seu certificado em mãos no momento da chegada 
ao evento. 

Quando receberei meu certificado de participação no Ciclo de Atualização em 
Tradução ("Oficinas")? 
Ao final de cada oficina, os participantes recebem seu certificado das mãos dos ministrantes. Confira seu 
nome e se o certificado está devidamente assinado pelo(s) ministrante(s). 

Participei de uma oficina do Ciclo de Atualização em Tradução, mas tive que sair 
antes do final, onde retiro meu certificado? 
Para os participantes que não tiverem recebido seu certificado das mãos dos ministrantes, por saída 
antecipada, seu certificado por ser retirado na Tesouraria/Secretaria, com o Prof. Sergio. 

Participei de uma oficina do Ciclo de Atualização em Tradução, mas meu certificado 
ainda não havia sido feito. Onde retiro o certificado? 
Para os participantes que não tiverem recebido seu certificado das mãos dos ministrantes, por terem 
feito sua inscrição no dia do evento ou por outro motivo, seu certificado por ser retirado na 
Tesouraria/Secretaria, com o Prof. Sergio. 

Participei de uma oficina do Ciclo de Atualização em Tradução, mas não retirei meu 
certificado durante o evento. Como receber o certificado? 
Para os participantes que não tiverem retirado seu certificado das mãos dos ministrantes, nem retirado 
na Tesouraria/Secretaria, com o Prof. Sergio, o evento poderá enviar o certificado pelo correio. 
Entretanto, a comissão organizadora do evento irá avaliar a situação. Se julgarem que o certificado 
estava disponível e não foi retirado, poderá ser cobrada a taxa de envio. Caso contrário, o PROFT 
enviará o certificado sem qualquer ônus ao participante. 
 

 

https://goo.gl/forms/G4hKJhgDU4TRpf8m2
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Assim encerramos este caderno de resumos. Agradecemos mais uma vez pelo apoio e 
participação de todos, que tornaram possível a realização do PROFT2017.  

São Paulo, novembro de 2017 

 


