
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

PORTARIA Nº 7/2021/SEC-NCH/NCH/UNIR

A DIRETORA DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS (NCH), DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no
artigos 15 a 19 do Estatuto da UNIR, Aprovado pela Resolução n.º 029/CONSUN, de 12 de setembro de 2017 e
Art. 34, inciso II, do Regimento Geral da UNIR, aprovado pela Resolução n.º 032/CONSUN, de 21 de dezembro
de 2017, e Portaria 225/GR/UNIR de 19 de março de 2019, examinando os autos do Processo em epígrafe, que
trata da necessidade de orientar o atendimento dos Técnicos Interpretes em Língua de Sinais Português - TILSP,

 

CONSIDERANDO as demandas imediatas dos servidores Técnicos Interpretes em Lingua de Sinais Português -
TILSP

CONSIDERANDO os informes do Departamento de LIBRAS quanto ao atendimento dos TILSP aos diversos
Departamentos da UNIR

CONSIDERANDO a necessidade de orientar as atividades do TILS durante o período de atividade remota

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pela Comissão Instituida pela Portaria 55/2020/SEC-NCH
(SEI 0496550)

 

FAZ SABER AOS DIRIGENTES DAS SUBUNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE CIÊNCIAS
HUMANAS,

QUE estabelece, a seguir, os procedimentos gerais a serem observados com vistas ao de atendimento dos TILSP
pelo NCH e Departamento de LIBRAS

 

DO ATENDIMENTO TILSP NO NCH

Art. 1º. O atendimento de TILSP se dará única e exclusivamente dentro do par linguístico exigido em concurso
público ou processo seletivo, ou seja, Libras e Língua Portuguesa.

Art. 2º. O atendimento de TILSP ocorrerá, no mínimo, em duplas, respeitando o tempo de revezamento de 20min
para cada intérprete, intercalando a posição de intérprete de língua de sinais e apoio ao intérprete em atividade.

Art. 3º. O atendimento de TILSP prevê a interpretação em situações monológicas e dialógicas, cabendo aos
TILSP examinar a situação comunicativa e escolher as melhores estratégias que deverão compor a interpretação.

§1º.  Por monológico entende-se a situação de interpretação em contextos de conferência e palestras.

§2º. Por dialógico entende-se a situação de interpretação em contextos de sala de aula, reuniões, negociações.

DO ATENDIMENTO REMOTO OU NÃO PRESENCIAL

Art. 4º. Para prestação de serviço de interpretação, adequado por meio de atividades online em tempo real, os
aspectos relacionados ao local, conectividade, equipamentos adequados e etc são itens essenciais para a realização
do atendimento  dos TILSP no contexto das atividades remotas, cabendo atender as seguintes recomendações:



I - Da solicitação:

a - A solicitação de disponibilidade de intérprete deve ser feita por meio de requerimento ao setor com
antecedência mínima de 7 dias uteis, para designação do servidor técnico.

b- O prazo de resposta da coordenação dos TILSP à solicitação é de, pelo menos, 48 horas antes do
acontecimento da atividade remota ou não presencial.

c - O material com o conteúdo a ser utilizado na atividade remota deverá ser  enviado junto com a solicitação da
demanda e descrito na solicitação quais as especificidades da atividade.

d - Os links de acesso às salas virtuais das atividades remotas deverão ser enviados à coordenação dos TILSP na
Unidade respectiva, com, no mínimo, duas horas de antecedência via e-mail ou em qualquer outra ferramenta
tecnológica de comunicação, acordada pela coordenação, com a ciência dos TILSP.

e - Os setores solicitantes do atendimento TILSP deverão realizar testes de conexão e ajustes do uso das
plataformas  com antecedência de 24 horas antes do evento. O setor deverá entrar em contato com a coordenação
dos  intérpretes para testar a conectividade entre os participantes e  para acertar todos os detalhes, inclusive tempo
da programação que será interpretada.

f - É de responsabilidade do setor solicitante/ organizador do evento, o gerenciamento da videoconferência,
disponibilizando os links de acesso às ferramentas ou plataformas de interação virtual com antecedência,
incluindo o responsável pela operacionalização da atividade remota e que estes  mantenha contato com a equipe
ou coordenação de intérpretes para alternar a visualização da janela de interpretação a cada troca ou revezamento,
conforme o caso.

g- Assegurar a  visualização apropriada do máximo de elementos que compõem o evento, tais como: seus
participantes, as produções e intervenções em línguas de sinais, a leitura de dados presentes em slides, ou
acompanhamento de material visual por compartilhamento de telas.

h - Orientar aos participantes da atividade que evitem discursos que interfiram diretamente na concentração dos
TILSP, tais como: conversas simultâneas e/ou paralelas com microfone ligado;  microfones ligados durante a fala
principal, capturando sons ambiente, microfonias; ou interrupções ourais ou visuais bruscas, entre outras
interferências.

II - Do atendimento do servidor TILSP:

a - Os intérpretes providenciarão de acordo com suas possibilidades o local adequado para a realização do
trabalho, a conectividade e equipamentos para o acesso remoto, o enquadramento coerente para a interpretação e
o revezamento para o trabalho em dupla ou em equipe.

b - Quanto ao local, o ambiente deverá ser o mais reservado, se possível um cômodo que não transite pessoas ou
animais . Nesse ambiente é necessário uma parede ou fundo de, no mínimo, 2 (dois) metros de largura, de cor
neutra/lisa, sem móveis, plantas ou materiais de decoração. A iluminação deve ser suficiente para que a
visualização da sinalização seja possível.

c - Os intérpretes devem revezar de 20 em 20 minutos,  para evitar  o desgaste físico e mental. Os intérpretes
devem sinalizar aos surdos participantes  quando ocorrer  a troca de interpretação.

d - Quando houver a necessidade de se fazer tradução e interpretação de voz é necessário que os intérpretes
possam visualizar o participante surdo, e caso o mesmo utilize slides é importante que o intérprete tenha  acesso
ao material e que possa visualiza-lo também durante a atividade remota se a plataforma permitir.

e - o trabalho remoto seja sempre realizado em equipe, ou seja, com no mínimo 2 (dois) intérpretes, tendo em
vista os cuidados com o revezamento ou trabalho em equipe as condições de trabalho exigem do profissional a
atenção a outros aspectos, tecnológicos, distintos da situação em interpretação presencial. 

f - Na situação remota em que venha ocorrer problemas de conexão ou técnicos que possam prejudicar a atuação
ou a visualização do intérprete,  o colega da equipe deve assumir imediatamente a interpretação.

Parágrafo único. No caso da agenda de disponibilidade dos interpretes lotados na Diretoria, a mesma será
coordenada pela Secretaria do NCH, a partir da execução de um formulário eletrônico próprio, disponível na



página do NCH. Enquanto dos interpretes lotados no Departamento de LIBRAS estarão destinados
exclusivamente ao atendimento do Programa Acadêmico do Departamento. 

Art. 5o. O preenchimento e envio do formulário que requeira a presença de interprete não garante nem obriga a
presença do(a) tradutor(a) intérprete de Libras na atividade remota solicitada ainda que cumprido todo disposto no
Artigo 4o., em face a decisão depender do fluxo de demandas, a prioridade e a disponibilidade dos tradutores
intérpretes para os atendimentos.

§1º. Não serão permitidas as solicitações dos serviços de tradução e/ou interpretação institucionais via contatos
particulares dos TILSP.

§2º. Em caso de desistência do serviço de tradução e/ou interpretação de Língua de Sinais/Língua Portuguesa,
comunicar, com no mínimo vinte e quatro horas de antecedência, o servidor responsável pela Coordenadoria.

§3º. O solicitante deve ter ciência da possível necessidade e da sua responsabilidade em providenciar o material
com antecedência aos TILSP, bem como de encontros com os autores para explicitação do conteúdo/tema/assunto
a ser abordado no evento, respeitando os prazos estipulados conforme protocolo de atividades de tradução e
interpretação.

DO REGISTRO E USO DE IMAGEM

Art. 6º. Para filmagem e/ou gravação de atividades de interpretação e/ou tradução, o requerente deverá formalizar
pedido de autorização no próprio formulário de solicitação de serviços.

Art. 7º. A solicitação será analisada pela coordenação da atividade e uma vez autorizada a filmagem e/ou
gravação das atividades de interpretação e/ou tradução, o requerente deverá assinar Termo de Confidencialidade,
disponibilizado pela coordenação de TILSP na Unidade respectiva.

Art. 8º. As filmagens e/ou gravações para fins de estudo pessoal necessitam ser autorizadas pelos profissionais
envolvidos mediante Termo de Confidencialidade disponibilizado pela Coordenação de TILSP.

§1º. Institucionalmente, todos os registros em áudio e/ou vídeo dos trabalhos de tradução e/ou interpretação
deverão levar a logomarca da Universidade e ser devidamente identificados como pertencentes a ela. Neles
devem estar registrados ainda os créditos dos profissionais envolvidos e demais informações cabíveis.

§2º. Em caso de violação, uso indevido dos materiais referidos em que a imagem é utilizada sem qualquer
consentimento ou ultrapasse os limites da autorização, poderão incidir sanções legais.

Art. 9º. Revoga-se o Despacho Decisório 01/2021/SEC-NCH, de 16 de fevereiro de 2021, SEI 0601844.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação no Boletim de Serviço da UNIR, convalidados os
atos praticados a partir de 16 de fevereiro de 2021.

 

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2021

 

Walterlina Brasil

Diretora NCH

Portaria 225/2019/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Diretor(a), em 19/02/2021, às
16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


informando o código verificador 0604692 e o código CRC 1CC48E53.
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