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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO I 

RESEARCH COLLOQUIUM I 

 

6 ECTS 

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 (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

 

Mestrado em Tradução / 1º Semestre / 2022-2023  

MA in Translation / 2nd Semester / 2022-2023 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  
 

Rita Bueno Maia         

      

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

           

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT     

 

O seminário de investigação I tem como objetivo dotar os mestrandos com as ferramentas 

necessárias para apresentar e defender uma proposta de trabalho final de mestrado em 

Estudos de Tradução que demonstre ser relevante, informada, metodologicamente viável 

e em diálogo com a comunidade científica e com a comunidade em geral.  

As atividades propostas no âmbito do seminário de investigação i procurarão, por um lado, 

recuperar e consolidar o trabalho desenvolvido na parte curricular do mestrado e, por 

outro, proporcionar um espaço de reflexão sobre as condições necessárias para o sucesso 

de um projeto de mestrado em Estudos de Tradução.  

Objetivos de aprendizagem: 

(i) Criar hábitos de investigação e treinar a leitura de trabalhados académicos 

em Estudos de Tradução; 

(ii) Estimular o reconhecimento das normas dos diferentes géneros de 

trabalho académico em Estudos de Tradução, através não só da promoção 
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da leitura de exemplos de boas práticas mas também do conhecimento do 

regulamento em vigor na FCH-UCP; 

(iii) Orientar o trabalho de planificação, organização e apresentação de um 

trabalho final de mestrado em Tradução;   

(iv) Proporcionar oportunidades para a discussão de propostas e dotar os 

mestrandos das ferramentas necessárias para saberem comunicar os 

resultados da sua investigação; 

(v) Promover o debate científico e profissional construtivo e positivo. 

Competências: 

(i) Ler criticamente trabalhos académicos em Estudos de Tradução; 

(ii) Reconhecer e dominar as normas genéricas do trabalho académico em 

Estudos de Tradução (incluindo as normas do português e do inglês 

académico); 

(iii) Distinguir e usar com segurança categorias estruturantes da investigação 

académica tais como objeto de estudo, fonte (primária e secundária), 

teoria, conceito, metodologia; 

(iv) Saber apresentar publicamente os resultados da investigação em Estudos 

Tradução; 

(v) Querer e saber contribuir para o sucesso da disciplina de Estudos de 

Tradução e da profissão de tradutor, fazendo uso de espírito crítico e 

autocrítico, generosidade e respeito.  

 

Research Colloquium I aims to provide students with the necessary tools to submit and defend a 

proposal for a MA final work for in Translation Studies that is relevant, informed, 

methodologically feasible and in dialogue with the scientific community as well as the 

community in general.  

The activities proposed under the scope of this seminar will, firstly, try to recuperate and 

consolidate the work developed in the curricular part of the Master's program; they will then 

seek to provide a space for reflection on the conditions necessary for the success of a Master's 

project in Translation Studies.  

Learning outcomes 

(i) Develop research habits and train the reading of academic papers in 

Translation Studies; 

(ii) Promote the recognition of the generic norms of different types of academic 

work in Translation Studies, through the reading of both examples of good 

practices and also the familiarity with the regulations in force at the FCH-UCP; 

(iii) Supervise the planning, organisation and submission of a final work for a 

Master's degree in Translation;   

(iv) To provide opportunities for the discussion of proposals and to equip the 

students with the necessary tools to communicate the results of their research; 

(v) Foster constructive and positive scientific and professional debating.  
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Skills: 

(i) Read critically academic papers in Translation Studies; 

(ii) Identify and master the generic norms of academic works in Translation Studies 

(including the norms of academic writing in Portuguese and English ); 

(iii) Differentiate and use with confidence fundamental categories within academic 

research such as object of study, source (primary and secondary), theory, 

concept, methodology; 

(iv) Be prepared to publicly present the results of research in Translation Studies; 

(v) Be willing and able to contribute to the success of the discipline of Translation 

Studies as well as the translator profession, while making use of critical and self-

critical spirit, generosity and respect.  

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

O seminário de investigação I está organizado em 8 sessões presenciais com a duração de 

3h cada uma. A proposta de atividades é a seguinte:  

1. Apresentação do programa, avaliação e calendário.  

2. Interesses de investigação: da ideia inicial ao projeto 

3. Normas genéricas: dissertação, relatório de estágio e projeto de tradução 

4. Escrita de abstracts: oficina 

5. O título, o índice e o cronograma 

6. Problemáticas relevantes (revisão da literatura). 

7. Textos fundamentais: fronteiras entre a metodologia e teoria. 

8. Diretrizes para a redação do trabalho final.  

 

The research seminar I is organised in 8 3h-sessions. The proposed activities are as follows:  

1. Presentation of the program, evaluation and schedule.  

2. Research interests: from the initial idea to the reserach project 

3. Generic norms: dissertation, internship report and translation project 

4. Abstract writing: a workshop 

5. Title, table of contents and chronogram 

6. Relevant topics (literature review). 

7. Fundamental texts: boundaries between methodology and theory. 

8. Guidelines for writing the final work.  
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION) 

 

Nas diferentes sessões do seminário de investigação II privilegiar-se-á a prática do debate 

científico suscitado por e direcionado para as investigações em curso dos mestrandos. Dito 

debate será informado pela leitura crítica de trabalhos académicos anteriores em Estudos 

de Tradução e, por outro lado, terá como objeto privilegiado as reflexões que os próprios 

mestrandos deverão submeter por escrito e apresentar oralmente ao longo das diferentes 

semanas.  

Avaliação: 

(i) Trabalho escrito final – 50% 

(ii) Apresentações orais em aula – 25% 

(iii) Cumprimento atempado das tarefas propostas – 15%  

(iv) Participação continuada nos debates (incluindo assiduidade) – 10%  

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

In the different sessions of the research seminar II, emphasis will be placed on the practice of 

scientific debate prompted by and aimed at the work in progress of the students. Debates will be 

informed by critical readings of previous academic work in Translation Studies; they will have as 

their main object the reflections students are expected to submit/ present on a weekly basis. 

Assessment: 

(i) Final written work - 50%  

(ii) Oral presentations in class - 25% 

(iii) Timely completion of proposed tasks - 15% (iv)  

(iv) Continuous participation in the debates (including attendance) - 10% 

Any evidence of plagiarism will result in a mark of zero (0) being awarded to any assignment 

that has wrongfully appropriated another author's text. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Chesterman, Andrew (2007) “On the Idea of Theory”. In: (2017) Reflections on 

Translation Theory: Selected Papers 1993-2014. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company. 3-16.  

▪ Eco, Umberto (1997) Como se faz uma tese em ciências humanas, traduzido por 

Ana Falcão Bastos e Luís Leitão. Lisboa: Editorial Presença.  
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▪ Evans, Harold (2017) Do I Make Myself Clear? Why Writing Well Matters. London: 

Little, Brown Book Group.  

▪ Lindemann, Verena (2013) Traduzir um texto inacabado: O livro do desassossego em 

Portugal e na Alemanha. Dissertação apresentada à Universidade Católica 

Portuguesa para obtenção do grau de mestre em Tradução.  

▪ Monteiro, Ana Rita de Almeida (2017) Uma polifonia de vozes: análise comparativa 

de duas traduções portuguesa de Unce Tom’s Cabin. Dissertação apresentada à 

Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de mestre em Tradução. 

▪ Neves, Maria Inês (2021) Tradução em contexto diplomático. Relatório de estágio 

apresentado à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de mestre 

em Tradução. 

▪ Pinto, Nonna Alexandrovna Liventseva (2014) Acrobacias do Conde Vermelho. O 

período de transição do realismo russo para o realismo socialista (1917-1930). 

Tradução da novela As aventuras de Nevzorov, ou Íbico de A. N. Tolstói. Projeto 

apresentado à Universidade Católica Portuguesa para obtenção de grau de mestre 

em Tradução. 

▪ Pym, Anthony (2010) Exploring Translation Theories. London/New York: Routledge. 

▪ Saldanha, Gabriela and Sharon O’Brien (2014) Research Methodologies in 

Translation Studies. London/New York: Routledge.  

▪ “Trabalho final de mestrado para obtenção de grau”, Faculdade de Ciências 

Humanas, Universidade Católica Portuguesa (aprovado em Conselho Científico de 

15 de outubro de 2007. (URL: https://fch.lisboa.ucp.pt/pt-pt/sobre-

fch/servicos/regulamentos-e-normas/regulamento-e-normas-dos-mestrados) 

▪ Williams, Jenny and Andrew Chesterman (2002) The Map: A Beginner’s Guide to 

Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome. 


