
Graduação em

Comunicação Assistiva
T E C N Ó L O G O

Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa



Comunicação 
Assistiva
O curso tem como pré-requisito a fluência 

da Língua Portuguesa e da Língua Brasi-

leira de Sinais. O estudante estará apto ao 

exercício da profissão, com competências e 

habilidades para desenvolver estratégias de 

comunicação entre pessoas surdas e ouvin-

tes, atuando profissionalmente como Tra-

dutor Intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais-Libras e Língua Portuguesa em con-

textos e instituições como escolas, empresas, 

instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor, serviços de assistência à saúde, centros 

culturais, associações de classe, redes de tele-

visão, mídias diversas, eventos como seminá-

rios, congressos e outros.

O curso está estruturado em quatro (4) se-

mestres letivos, totalizando 1.610 horas, sen-

do realizado na modalidade a distância (EaD).



A Faculdade 
Uníntese
A Uníntese constitui um Grupo Educacional focado na educação  

on-line, com abrangência nacional, ofertando formação e quali-

ficação profissional, conteúdo e serviços educacionais inovadores 

com foco na formação de profissionais de alta performance para 

diferentes áreas de atuação.

Facilidade no ingresso 
ao ensino superior

Possibilidade entre 
diferentes habilitações

Nota máxima 
no MEC

Plataforma de aprendizado 
exclusiva e com aulas ao vivo

Disciplinas voltadas para a inserção do 
profissional no mercado de trabalho

Currículo adequado às novas 
tendências do mercado

Banca de Proficiência inclusa

Vasta área de atuação, do 
planejamento estrátegico ao tático

Network de altíssima qualidade com 
profissionais do mercado de todo país



Competências
Os conhecimentos do curso estão voltados para a formação do profissional 
Tradutor Intérprete de Libras, contemplando temas e conteúdos direciona-
dos ao entendimento do contexto social onde acontece o uso da língua e aos 
aspectos da cultura surda. Os estudos desenvolvem conceitos, competências 
e procedimentos relacionados à Tradução e à Interpretação, realizadas numa 
perspectiva teórico-prática, inerente ao desempenho responsável, compro-
metido e ético do profissional Tradutor Intérprete. 

O curso oferece uma formação pro-
fissional exclusiva para um merca-
do de trabalho em expansão, tendo 
em vista a necessidade de promo-
ver a cidadania plena às pessoas 
com surdez. A comunicação entre 
surdos e ouvintes requer um profis-
sional que atue na mediação comu-
nicativa entre surdos e ouvintes, que 
seja capaz de passar de uma língua 
para outra a mensagem que um 
quer transmitir ao outro. Esse pro-
fissional é o Tradutor Intérprete de 
Libras, profissão regulamentada 
pelo Decreto nº 5.626/ 2005 e 
pela Lei Nº 12.319/2010.



Estrutura Curricular
DISCIPLINAS GERAIS

Língua Brasileira de 
Sinais - Nível proficiente 60h

Surdez, identidade e cultura surda 30h

Sociedades inclusivas, 
valores e direitos humanos 30h

Língua e cultura latina 30h

Psicolinguística, sociolinguística 
e etnolinguística 45h

Comunicação humana 30h

Análise do discurso 30h

Leitura e Textualidade 60h

Origens e história da 
Língua Portuguesa e da Libras 30h

Estudos do léxico da 
Língua Portuguesa e da Libras 45h

Literatura visual 30h

Fundamentos da tradução 
e interpretação 60h

Estudos teórico-práticos da tradução 60h

Estudos teórico-práticos 
da interpretação 60h

Introdução à linguística 45h

Fonética e fonologia 
da Língua Portuguesa 45h

Fonética e fonologia das línguas de sinais 45h

Morfologia da Língua Portuguesa 60h

Morfologia das línguas de sinais 45h

Sintaxe da Língua Portuguesa 60h

Sintaxe das línguas de sinais 45h

Semântica e pragmática 
da língua portuguesa e da Libras 60h

Tradução e interpretação 
em contextos educacionais 
inclusivos e emambientes bilíngues

75h

Tradução e interpretação 
em contextos sociais, comunitários, 
religiosos e de saúde

60h

Tradução e interpretação em contextos 
midiáticos, eventos e audiovisuais 60h

Tradução e interpretação 
em contextos jurídicos 60h

Tradução e interpretação em contextos 
artístico-culturais, de lazer e turismo 60h

Práticas transdisciplinares de ensino, 
pesquisa e extensão 210h

Workshop de pesquisa e inovações 
em tradução e interpretação 80h

Atividades complementares 210h



Informações 
e Ingresso

É muito simples ingressar nos cursos 
superiores da Uníntese:

• Duração: 2 anos letivos

• Modalidade: EAD

• Carga horária: 1.610h

• Receba 10% em cashback

* desconto pontualidade 
condicionado ao pagamento até 
a data do vencimento da parcela.

Pagando as mensalidades em dia, você recebe de volta 

10% do valor pago, em forma de crédito para cursar uma 

Pós-Graduação após a conclusão da Graduação.

Mensalidade

de R$458,00 por:

R$272,51*

Vestibular
Diploma 

UniversitárioNota do ENEM Transferência

(férias e recessos não inclusos)



Acesse: unintese.com.br\unintese @unintese

Entre em contato para mais informações.

(55) 9 8404-8353
whatsapp

https://unintese.com.br/marketing
https://unintese.com.br/
http://facebook.com/unintese
https://www.instagram.com/unintese/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5555997119089

