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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

TRADUÇÃO GENERALISTA DE FRANCÊS 5 ECTS 

TRANSLATION OF GENERAL TEXTS IN FRENCH 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Applied Foreign Languages / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Diana Isabel Adriano Gonçalves           

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Objetivos: 

▪ aprofundar conhecimento das línguas e culturas portuguesa e francesa; 

▪ desenvolver a prática de tradução para português; 

▪ promover a leitura e compreensão de diferentes tipos de texto; 

▪ desenvolver sentido crítico face ao trabalho realizado; 

▪ pensar a tradução, as suas múltiplas formas e os seus diferentes objetivos.  

Competências: 

▪ reconhecer diferentes tipos textuais; 
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▪ saber traduzir de forma adequada diferentes tipos de texto; 

▪ conhecer e utilizar recursos e instrumentos específicos de tradução. 

 

Goals: 

▪ to deepen knowledge of both Portuguese and French languages and cultures; 

▪ to develop translation skills into Portuguese; 

▪ to encourage the reading and comprehension of texts of different types; 

▪ to develop critical thinking skills; 

▪ to think about translation, its multiple forms and goals. 

Competences: 

▪ to recognize different types of text; 

▪ to properly translate different types of text; 

▪ to know and use resources and instruments akin to the act of translation. 

  

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

A disciplina tem um carácter introdutório e não exaustivo. Visa consciencializar os alunos 

da multiplicidade de textos através da tradução de textos com tipologias, áreas 

temáticas e finalidades distintas (ex. texto jornalístico, publicitário, literário, etc). 

 

The course has an introductory, non-exhaustive character. It aims at bringing awareness to 

the multiplicity of texts through the translation of texts with various typologies, thematic areas 

and purposes (ex. journalistic, advertising, literary text, etc.) 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Aulas de natureza essencialmente prática: 

▪ realização de exercícios de tradução individuais ou em grupo; 

▪ análise de problemas suscitados pela tradução, opções tomadas e soluções 

encontradas; 

▪ reflexão sobre aspetos relacionados com a atividade tradutória. 
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A avaliação é contínua, em regime presencial, e baseia-se nos seguintes critérios: 

▪ Assiduidade e trabalho desenvolvido em aula – 20% 

▪ Trabalho realizado em casa – 30% 

▪ Teste intercalar – 20% 

▪ Teste final – 30% 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes are of an essentially practical nature: 

▪ execution of individual or group exercises of translation; 

▪  analysis of translation problems, options and solutions; 

▪ reflection about aspects related to the act of translation. 

The system of evaluation consists in the continuous assessment of students and attendance is 

mandatory. Evaluation takes into account the following criteria: 

▪ Attendance and work developed in class – 20% 

▪ Homework assignments – 30% 

▪ Mid-term – 20% 

▪ Final test – 30% 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Dicionário da Língua Portuguesa, Porto: Porto Editora. 

▪ Dicionário de Verbos Portugueses, Porto: Porto Editora. 

▪ Dicionário de Francês-Português, Porto: Porto Editora. 

▪ Dicionário de Português-Francês, Porto: Porto Editora. 

▪ Dicionário de Verbos Franceses, Porto: Porto Editora. 

▪ Le Petit Robert de la Langue Française, Paris: Dictionnaires Le Robert. 

▪ Bernardo, Ana Maria (1999), « Para uma tipologia das dificuldades de tradução », 

Runa n.º 27. 

▪ Jorge, Guilhermina (coord.) (1997), Tradutor Dilacerado, Lisboa: Edições Colibri. 

 

 


