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INSTRUÇÃO NORMATIVAINSTRUÇÃO NORMATIVA

Regulamenta as solicitações para o atendimento à Interpretação simultâneaRegulamenta as solicitações para o atendimento à Interpretação simultânea

remota dos Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua portuguesa (TILSP) doremota dos Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua portuguesa (TILSP) do

IFSULDEMINAS nos eventos institucionais.IFSULDEMINAS nos eventos institucionais.

Considerando:

- A Lei 9.394 20 de dezembro de 1996;

- A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 

- A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002;

- A Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005;

- A Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010;

- A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015;

- A Resolução nº 102/2013, de 16 de dezembro de 2013;

- A Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020;

E também:

- A efetiva inclusão do público alvo nos eventos realizados pelo IFSULDEMINAS;

- Que o trabalho de qualidade dos profissionais, em seu rigor técnico, seja um reflexo da ins tuição de vanguarda, a

organização didá ca e pedagógica traz consigo o zelo e o respeito pelo público-alvo, além da responsabilidade e conduta

é ca perante à Comunidade Surda brasileira e da operacionalização dos serviços, revezamento, trabalho em equipe e a

centralização de serviços na instituição (FEBRAPILS, 2014; FÓRUM, 2014; BRASIL, 2010).

- Que todos os profissionais, servidores efe vos dessa ins tuição, tem como premissa suas responsabilidades no regime

de trabalho em suas atribuições, com base na Lei 12.319/10.

- Que, para que a atuação de qualidade desses profissionais seja transparente, de qualidade, acessível e inclusiva, torna-

se necessário que tenham de antemão, conteúdos que deem subsídio tradutório/interpreta vo para a mediação de dois

idiomas distintos,  do par linguístico Libras/Português;

- Que, qualquer documento fornecido previamente pelo palestrante à equipe de profissionais TILSP, não configura em

desrespeito aos direitos de propriedade intelectual com base nas Leis nº 9.279/96 e nº 12.319/10.

- Que a pré-produção para a atuação dos profissionais TILSP demanda de tempo e estudo do material fornecido, para que

o idioma seja traduzido dentro dos preceitos linguís cos, configurando num trabalho de qualidade visando a legibilidade

de compreensão e possibilitando ao público-alvo dessa mediação linguís ca, ou seja, as pessoas surdas usuárias da Libras,

o acesso de qualidade à proposta apresentada  (FEBRAPILS, 2017; BRASIL, 2015; ABNT, 2005; 2016);

- Que a Língua Brasileira de Sinais, reconhecida oficialmente como meio de comunicação das pessoas surdas pela Lei

Federal nº 10.436/02, seja um idioma gesto-visual, complexo e com estrutura linguís ca que demanda de recursos

didáticos (escritos e/ou visuais) básicos para a sua tradução;

- o aumento da demanda de atuação e apoio dos TILSP em eventos on-line, e que para a atuação de qualidade e tradução

legível dos idiomas Português-Libras, deve-se  disponibilizar de material prévio, que será para fins de tradução



institucional. 

- a necessidade de organizar ins tucionalmente a recepção, o deferimento e o atendimento das demandas de atuação

dos Profissionais TILSP nos eventos institucionais. Resolve:

Art. 1º.Art. 1º. Regulamentar os processos e procedimentos para solicitação de atuação dos Tradutores e Intérpretes dos Campi

do IFSULDEMINAS nos eventos institucionais no período remoto e/ou híbrido caso necessário.

Art. 2º.Art. 2º. As solicitações para atuação dos Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua portuguesa, quando realizadas dentro

dos parâmetros estabelecidos por esta Instrução Norma va, serão obrigatoriamente direcionadas aos profissionais que,

no período definido para o evento, não estiverem prestando apoio a estudante surdo.

Parágrafo único:Parágrafo único: Os Tradutores e Intérpretes que ocupam cargos de coordenação serão acionados apenas em casos de

urgência, em que os demais profissionais não puderem atender à demanda.

Art. 3º.Art. 3º. As solicitações serão realizadas especificamente via Formulário on-line eletrônico disponível no link:

https://bit.ly/3AV5wds. Ao seu preenchimento, automa camente o aceite de atuação pela equipe no evento será

deferido, com base no Art. 4º desta IN.

Parágrafo Único:Parágrafo Único: Não serão atendidas solicitações ins tucionais fora dos parâmetros estabelecidos por esta IN, ou seja,

via contatos particulares da equipe, como por exemplo, Whatsapp.

Art. 4º.Art. 4º. As demandas serão deferidas pela equipe TILSP automa camente, se es verem de acordo com o Art. 8º, Art. 10 e

considerando o Art. 15, sendo que, os profissionais com disponibilidade na data e horário, assumirão a atuação.

§§1º. 1º. Caso necessário, a equipe TILSP entrará em contato com o solicitante para complementação de informações.

§§1º.1º. Caso o solicitante não componha diretamente a equipe de organização, deverá mediar o contato entre a equipe TILSP

e o responsável pelo evento via e-mail institucional: interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br.

Art. 5º.Art. 5º. O servidor, Tradutor-Intérprete, disponível para atender à demanda de atuação, deverá dar ciência à sua chefia

imediata da data e do horário em que atuará, havendo, se necessário, a adequação de horários de trabalho no campus

para que não haja sobrecarga de trabalho.

Art. 6º.Art. 6º. A equipe de TILSP atenderá aos eventos individualmente ou em grupos, de acordo com a carga horária do evento,

na seguinte distribuição:

1. Para eventos com até trinta minutos de duração - 1 (um) ou mais Tradutores na modalidade de revezamento;

2. Para eventos com até duas horas de duração - 2 (dois) ou mais Tradutores, na modalidade de revezamento;

3. Para eventos com duração superior a duas horas - 3 (três) ou mais Tradutores, na modalidade de revezamento..

Art. 7º.Art. 7º. As solicitações para a tradução simultânea em eventos, sejam eles on-line ou presenciais, deverão obedecer ao

prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência para preenchimento do formulário. 

Art. 8º.Art. 8º. Todas as solicitações de atuação dos TILSP devem ser acompanhadas pelo material concernente ao evento,

contendo informações necessárias sobre o conteúdo a ser traduzido, para que a equipe tenha condições adequadas de

preparo, com no mínimo 7 (sete) dias de antecedência antes do evento.

Parágrafo único:Parágrafo único: O prazo mencionado no caput poderá ser flexibilizado apenas em caso de jus ficada urgência, a ser

analisada pela equipe TILSP.

Art. 9º.Art. 9º. O material a ser disponibilizado previamente à equipe de tradução, compõem-se de resumos, script, slides,

ar gos, vídeos de palestra similar que já tenha sido efetuada, recursos didá cos pedagógicos visuais, pautas e roteiros

dos eventos.

§§1º. 1º. Caso a coordenação/organização do evento não disponha do material descrito no caput no momento da solicitação,

deverá criar uma pasta no Google Drive, incluindo no Formulário a observação de que todo o material será inserido na

pasta até a data limite de 7 (sete) dias de antecedência.

§2º.§2º. O link da pasta mencionada no §1º deverá ser compar lhado com a equipe de tradução pelo e-mail:

interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br na mesma data de preenchimento do formulário de solicitação.

Art. 10º. Art. 10º. A disponibilização prévia de material, dos respec vos eventos, para a tradução da equipe, ocorrerá da seguinte

forma:

a)a) Formaturas:Formaturas: Material disponibilizado com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência. O planejamento completo do

cerimonial  poderá ser enviado com, no mínimo, 2 dias de antecedência (com nome de todos os alunos e par cipantes)

via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

b) Palestrasb) Palestras (de até 2h): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de texto e/ou nomes

dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;



c)c) CongressoCongresso (mais de 4 dias): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de texto e/ou

nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

d) Simpósiod) Simpósio (até 3 dias):Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de texto e/ou nomes

dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

e) Semana Acadêmicae) Semana Acadêmica (mais de 4 dias): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de

texto e/ou nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

f) Reuniãof) Reunião (até 5 horas): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de texto e/ou

nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

g) Encontrog) Encontro (até 2 dias): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de texto e/ou

nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

h) Rodas de conversa e similaresh) Rodas de conversa e similares (até 3 horas): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência.

Alterações de texto e/ou nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br;

i) Oficina e/ou Minicursoi) Oficina e/ou Minicurso (até 3 horas): Material disponibilizado com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Alterações de

texto e/ou nomes dos participantes, 2 dias antes via e-mail interpretes.libras@ifsuldeminas.edu.br.

Art. 11. Art. 11. Ao organizar um evento on-line, os responsáveis deverão verificar se a plataforma escolhida para este, possibilita

a acessibilidade às pessoas surdas e/ou surdocegas, bem como a atuação do profissional TILSP e/ou Guia-Intérprete de

Libras. 

Parágrafo Único:Parágrafo Único: O link da plataforma disponibilizada para atuação dos TILSP, deverá ser disponibilizado via formulário

eletrônico, no ato da solicitação, caso já esteja disponível ou informado com, no mínimo, 2 dias de antecedência.

Art. 12. Art. 12. A organização do evento deverá agendar reunião com a equipe TILSP para sanar dúvidas, ajustar a plataforma do

evento quanto à posição das janelas, ordem do revezamento, o tempo de cada palestrante e outros pormenores de cada

orador.

Parágrafo único: Parágrafo único: Para eventos que ocorram de forma presencial e que sejam transmi dos de forma on-line deve ser

disponibilizado local com espaço, luminosidade adequada e posicionamento que possibilitem a atuação do profissional

TILSP, garantindo boa visualização e acessibilidade ao público-alvo.

Art. 13. Art. 13. Caso algum evento, em sua programação, tenha par cipação de palestrante(s) estrangeiro(s) com presença de

tradutor do idioma original para Língua Portuguesa, esta informação deve constar obrigatoriamente no formulário de

solicitação.

Parágrafo Único: Parágrafo Único:  Antes do evento, ambos os tradutores - do idioma oral e de Libras - definirão se a tradução será

simultânea ou consecu va, de modo a oportunizar a compreensão dos idiomas pelo público em geral, seja ele de surdos

ou não surdos.

Art. 14. Art. 14. Para eventos que ocorram na mesma data e horário, caso não haja profissionais suficientes para atendimento de

sua totalidade, a equipe TILSP decidirá o atendimento considerando, em ordem de importância: 

I. A comprovada presença de participantes surdos no evento

II. A relevância do evento para a ins tuição, sendo priorizados eventos nacionais, sobre os de abrangência regional e,

destes, sobre os de abrangência interna;

III. A data de solicitação.

Parágrafo Único:Parágrafo Único: Caso não haja profissionais suficientes para atender os eventos em período integral, a solicitação poderá

ser indeferida em razão da incompa bilidade de horários e sobrecarga de serviço, conforme Instrução Norma va nº

02/2018.

Art. 15Art. 15. Em eventos oficiais em que houver execução do Hino Nacional, deve-se u lizar o hino produzido pelo Ins tuto

Nacional de Educação de Surdos - INES, disponível em https://youtu.be/STrLJipI18Q. 

Parágrafo Único: Parágrafo Único: Para eventos internacionais, deverá ser informado se ocorrerá a execução dos hinos de cada país

participante, para que a equipe possa se preparar devidamente.

Art. 16Art. 16. Solicitações de atuação da equipe de TILSP para atender a outras Ins tuições, em eventos realizados mediante

acordos ou parcerias prévias com o IFSULDEMINAS deverão seguir os protocolos estabelecidos por esta Instrução

Normativa.

Art. 17. Art. 17. As normas desta IN aplicam-se também aos eventos ins tucionais inseridos no calendário anual (ex: Jornada

Científica; Semana de Inclusão, Semana Acadêmica etc.) desde que ocorram na modalidade remota.

Art. 18. Art. 18. Esta Instrução Norma va regulamenta exclusivamenteexclusivamente as solicitações de interpretação simultânea nos eventos

institucionais durante o período remoto e/ou híbrido.




	Documento assinado eletronicamente por:

