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Ingresso na página 

Acesse a página https://www.smartcat.ai/ pelo seu navegador de internet. 

 

Se já possuir cadastro na página Clique em ‘sign in’, se não possuir, é possível 

se cadastrar através do ícone ‘sign up’ ou inserindo seu e-mail na caixa onde 

está escrito ‘enter your email’ 

 

  

https://www.smartcat.ai/
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Ao clicar em ‘sign in’ o usuário será levado a tela de login, onde deverá inserir 

suas informações de usuário. O usuário pode ingressar na página através de 

uma conta do próprio site ou de outras páginas: Google+, Facebook, Linkedin e 

Proz. 

 

Após fazer o login, selecione seu perfil de usuário que deseja utilizar no site, 

que pode ser pessoal ou empresarial. 
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Após selecionar seu perfil, o usuário será direcionado para a página 

‘workspace’, que contêm a lista dos trabalhos que estão em seu perfil deste 

site. 

 

A interface da página está disponível em três línguas: Inglês, Japonês e Russo. 

 

Criando um novo projeto de tradução 

Para criar um novo projeto de tradução, clique na opção ‘Create project’ que 

está disponível tanto na barra de opções localizada no lado esquerdo da 

página, (esta barra é ativada através do ícone localizado no canto superior 

esquerdo ao lado do logo do site) quanto no ícone em roxo localizado na barra 

que está logo acima da lista de projetos. 
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Ao clicar em ‘Create project’ será aberta a página para adicionar arquivos ao 

projeto. 

 

Os arquivos podem ser adicionados ao serem arrastados para dentro da tela, 

ou através da busca dentro dos arquivos do computador que é realizada por 

meio do ícone ‘Select’.  
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Após adicionar os arquivos ao projeto, será exibida a primeira tela de 

configurações da tradução dos arquivos do projeto, onde é possível adicionar 

outros documentos, a memória de tradução do projeto, em formato ‘.tmx’, e 

alterar as configurações de revisão e formatação do arquivo na lateral 

esquerda da página. 
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Clicando em ’Next’ o usuário será levado a segunda tela das configurações do 

projeto. 
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Nessa página são definidos:  

O nome do projeto, na opção ‘Project name’. 

O prazo final para a conclusão (opcional) na opção ‘Complete before’. 

As línguas de partida e de chegada da tradução, podendo ter múltiplas línguas 

de chegada. 

Podem ser adicionados comentários ao projeto  

Também há uma opção para utilizar a tradução automática, que é um recurso 

pago do site. 
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Ativando a chave das opções avançadas, é possível configurar as memórias de 

tradução, glossários, verificação de qualidade do texto e a inserção de uma 

‘tradução prévia’ no documento. 

 

A ‘tradução prévia’ (Pretranslation) pode ser inserida nos segmentos em língua 

de chegada, através da colocação prévia do que está na memória de tradução 

inserida no projeto, com a tradução automática (recurso pago) e copiando os 

segmentos que contêm apenas números e símbolos, do texto-fonte para os 

segmentos do texto em língua de chegada. 
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Dentro da opção ‘memória de tradução’ (Translaton memory) aprecem as 

configurações de entrada de palavras a partir da memória, onde é feita a 

seleção da memória de tradução que será usada, ajustada a tolerância da 

entrada em porcentagem de semelhança e quantidade de palavras 

semelhantes, e a opção para confirmar os segmentos previamente. 

 

Clicando na opção ‘finish’ é terminada a criação do projeto, e então o usuário 

será direcionado de volta para a página ‘Workspace’ com sua lista dos projetos, 

que agora deverá estar incluindo o projeto que o usuário acaba de adicionar. 
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Clicando no projeto ele será aberto. 

 

Dento do projeto são mostradas as suas definições, aqui também é possível 

adicionar outros documentos e descarregar os documentos do projeto. 
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Nas definições do projeto, aparecem os projetos de tradução correspondentes 

a cada língua de chegada e também as configurações de memória de 

tradução, tradução automática e glossários. 

 

Para começar a realizar a tradução de um documento do projeto, é necessário 

clicar no nome do documento a ser traduzido correspondente a língua fonte 

para a qual se deseja traduzir. 

Em uma nova aba do navegador, a ferramenta de tradução será aberta.  
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Dentro da ferramenta de tradução. 

É nesta página que é feita a tradução do documento. 

 

Na parte superior da tela se encontra o nome do documento que está sendo 

editado, abaixo fica a barra da progressão da tradução do documento, e sob 

ela está a barra de opções da ferramenta de tradução.  
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Na barra de opções da ferramenta de tradução, são mostradas as seguintes 

opções (da esquerda para a direita, respectivamente): confirmar segmento, ir 

para o próximo segmento não-confirmado, ir para o segmento de número..., 

refazer última ação, desfazer última ação, copiar o texto do segmento em 

língua de partida para a língua de chegada, inserir caracteres especiais, alterar 

entre minúsculas e maiúsculas, inserir marcas de formatação (tags), adicionar 

novo termo ao glossário, ir para o próximo erro de terminologia, dicionário de 

verificação ortográfica, busca de concordância, busca de termo em dicionário, 

unir segmentos selecionados e dividir segmento. 
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As opções anteriores possuem os seguintes atalhos de teclado:  

Confirmar segmento e dirigir-se ao próximo: Ctrl+Enter 

Ir para o próximo segmento não-confirmado: F9 

Ir para o segmento de número...: Ctrl+G 

Refazer última ação: Ctrl+Y 

Desfazer última ação: Ctrl+Z 

Copiar o texto do segmento em língua de partida para a língua de chegada: 

Ctrl+Insert 

Inserir caracteres especiais: Ctrl+Shift+I 

Alterar entre minúsculas e maiúsculas: Shift+F3 

Inserir marcas de formatação (tags): F8 

Adicionar novo termo ao glossário: Ctrl+E 

Ir para o próximo erro de terminologia: F7 

Busca de concordância: Ctrl+K 

Busca de termo em dicionário: Ctrl+I 

 

Abaixo da barra de opções, está localizada a barra de pesquisa, onde é 

possível buscar palavras dento do documento, pelos segmentos em língua de 

partida ou de chegada, e sob esta barra, estão os segmentos em si. 
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Na lateral direita aparecem as informações da memória de tradução na parte 

de cima com as correspondências encontradas no segmento que está sendo 

editado no momento. 

Para inserir o conteúdo da memória de tradução para o segmento, pressione: 

Ctrl+Nº da coluna da entrada desejada, ou seja, para adicionar a entrada que 

está na primeira coluna, pressione Ctrl+1, da segunda, Ctrl+2 e assim 

sucessivamente. 

Abaixo disso, aparecem três abas: informações da memória de tradução, onde 

aparecem os resultados encontrados no glossário que está sendo utilizado no 

projeto; busca de concordância e busca nos dicionários. 
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Localizadas abaixo dos segmentos, estão as abas: comentários ao documento, 

comentários ao segmento (estas duas possibilitam a adição de comentários 

pelo usuário), histórico de revisões do segmento e verificação de qualidade da 

tradução (onde são exibidos os erros encontrados pela ferramenta). 
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Inserindo a tradução no segmento em língua de chegada. 

Para inserir a tradução do segmento do texto de partida, basta digitar a 

tradução dentro do segmento em língua de chegada, localizado na coluna da 

direita dos segmentos. 

Os termos que tiverem correspondência encontrada na memória de tradução 

presentes no segmento que está sendo editado, aparecerão em destaque. 

Para inserir o termo correspondente encontrado na memória de tradução 

desejado no segmento em língua de chegada, siga as instruções presentes na 

seção anterior: “Para inserir o conteúdo da memória de tradução para o 

segmento, pressione: Ctrl+Nº da coluna da entrada desejada, ou seja, para 

adicionar a entrada que está na primeira coluna, pressione Ctrl+1, da segunda, 

Ctrl+2 e assim sucessivamente. ” 

 

O histórico de edições de cada segmento será exibido na aba ‘Revisions’, 

localizada abaixo dos segmentos, de acordo com o segmento que está sendo 

editado no momento. É possível reverter a tradução do segmento para o 

estado de uma edição anterior, selecionando o ponto de restauração desejado 

dentro do ‘Backup’ do histórico de edições e clicando em ‘Restore’.  
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Para copiar o texto do segmento em língua de partida para o segmento em 

língua de chegada, pressione Ctrl+Insert 

 

Confirmação 

Para confirmar a tradução inserida no segmento e dirigir-se para o próximo 

segmento, pressione Ctrl+enter 

Para dirigir-se ao próximo segmento não confirmado, pressione F9 

É possível navegar entre os segmentos utilizando o cursor do mouse ou as 

setas do teclado. 

 

Se após inserir a tradução no segmento em língua de chegada for pressionada 

apenas a tecla ‘Enter’ o segmento não terá sua tradução confirmada. 

 

Ao lado da coluna com a tradução, ficam os símbolos correspondentes aos 

alertas do segmento: no canto superior esquerdo, o estado de confirmação do 

segmento, que mostra um ‘X’ em vermelho quando o segmento não está 

confirmado e um ‘V’ em verde quando está confirmado; no canto superior 

direito, está o símbolo de alerta de erro encontrado no segmento, um triângulo 

amarelo com um ponto de exclamação em seu interior; no canto inferior 

esquerdo, se encontra um cadeado, que aparece quando o segmento se 

encontra bloqueado para edição; e no canto inferior direito fica um balão que é 

mostrado quando existem comentários ao segmento. 
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Quando toda a tradução do documento estiver concluída, o usuário poderá 

clicar no ícone ‘Done’ no canto superior direito da tela, que aparecerá se todos 

os segmentos da tradução estiverem confirmados. 

 

Ao clicar em ‘Done’ aparecerá a mensagem ‘Completed’ no mesmo local, 

sinalizando que a tradução do documento foi terminada. 

 

 

Descarregando arquivos do projeto 

Para descarregar o arquivo em seu computador, o usuário poderá utilizar o 

ícone de download localizado no canto superior direito da tela dentro da 

ferramenta de tradução, e descarregar tanto o arquivo traduzido quanto o 

arquivo original em seu computador. 
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Além disso, através da página do projeto também é possível descarregar os 

arquivos, para isso, é necessário selecionar os arquivos do projeto que serão 

baixados, e clicar na opção ‘Download’, nesta ocasião é possível não somente 

descarregar o arquivo original e o arquivo traduzido, como também um 

documento bilíngue, com os segmentos em ambas as línguas, em 

formato’.docx’; ou a memória de tradução do arquivo, em formato ‘.TMX’. 

 

 


