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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO RODOVIA WASHINGTON LUÍS 

CEP: 13565-905 – SÃO CARLOS - SP 

TELEFONE: (16) 3306-6893 

E-MAIL: setilsp@ufscar.br  

 

Apresenta o Regimento da Seção de 

Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de 

Sinais – Libras – e Língua Portuguesa, da 

Universidade Federal de São Carlos. 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º Esta Resolução estabelece normas referentes à realização dos serviços e 

organização da seção de tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais/Português na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) exercido por Servidores Técnicos Administrativos – 

Tradutores Intérpretes de Libras/Português. 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO E DOS FINS 

Art. 2º A regulamentação da Seção de Tradução e Interpretação de Libras/Português tem 

como objetivos: 

I – Assegurar o direito linguístico e a acessibilidade das pessoas surdas no ensino superior 

conforme Lei nº 10.098/2000 e Lei nº 10.436/2002, regulamentadas pelo Decreto nº 5.626/2005; bem 

como os aspectos previstos na Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
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com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); De acordo com o estatuto e o regimento geral 

da UFSCar; 

II – Orientar e assegurar o cumprimento da conduta moral e profissional, em 

conformidade com o Código de Ética da categoria profissional vigente, proposto pela Federação 

Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-intérpretes de Língua de 

Sinais – FEBRAPILS, aprovada em assembleia geral; 

III – Instituir normas que devem subsidiar o exercício das atividades dos Tradutores 

Intérpretes de Libras/Português na UFSCar; 

IV – Garantir a valorização e o reconhecimento do serviço de tradução e interpretação de 

Língua Brasileira de Sinais/Português e dos profissionais que realizam essa atividade. 

 

CAPÍTULO II 

DA SEÇÃO E DE SUAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º A SeTILSP deverá ter uma Coordenadoria, um coordenador e um vice-coordenador.  

§ 1º A coordenadoria deve ser composta por Servidores Técnico-Administrativos 

Tradutores Intérpretes de Libras/Português do Bacharelado de Tradução e Interpretação em Língua de 

Sinais e Língua Portuguesa (TILSP) e Servidores Técnico-Administrativos Tradutores Intérpretes de 

Libras/Português Institucional, lotados na Secretaria geral de Ações Afirmativa, diversidade e equidade 

(SAADE).  

§ 2º O coordenador e o vice-coordenador da SeTILSP devem ser ocupantes do cargo de 

Tradutor Intérprete de Libras/Português do Bacharelado TILSP ou Tradutores Intérpretes de 

Libras/Português Institucional do quadro efetivo de Servidores Técnico-Administrativos em Educação 

da UFSCar, designados pelas reuniões de Coordenadoria  por meio de votação aberta de seus membros. 

§ 3º O coordenador e o vice-coordenador da SeTILSP terão o mandato de dois anos, 

podendo ser reconduzido apenas uma vez. 

 

Art. 4º Compete ao coordenador da SeTILSP: 

I – Deliberar sobre as escalas, planejamentos, divisão de trabalho e questões operacionais 

da SeTILSP; 

II – Orientar os solicitantes de serviços de tradução e interpretação sobre os prazos e a 

necessidade de entrega antecipada dos materiais. 

III – Pleitear junto à instituição os materiais necessários para a atuação dos Tradutores 

Intérpretes de Libras/Português; 
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IV – Acompanhar a atuação da equipe de Tradutores Intérpretes de Libras/Português, 

tomando providências quando houver dificuldades de ordem tradutória ou relacionadas à postura 

ética; 

V – Convocar e presidir as reuniões de coordenadoria; 

VI – Cuidar e atualizar as normativas institucionais 

VII – Cuidar e manter as relações institucionais com a UFSCar 

Art. 5 º Compete ao vice-coordenador da SeTILSP: 

I – Auxiliar o coordenador em todas as suas atividades, ou realizar as tarefas que lhe forem 

atribuídas pelo mesmo; 

II – Assumir a função do coordenador em sua ausência. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENADORIA  E DE SUAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º Coordenadoria, instância consultiva e deliberativa em matérias de administração 

e políticas, é constituído de: 

I – Coordenador, como Presidente; 

II – Vice-coordenador, como Vice-Presidente; 

III – Servidores Técnico-Administrativos Tradutores Intérpretes Libras/Português como 

membros. 

IV - Estagiário 

 

Art. 7º A Coordenadoria deve se reunir ordinariamente uma vez a cada dois meses e 

extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou a requerimento de pelo menos 1/3 (um 

terço) de seus membros, com indicação dos motivos da convocação. 

§ 1º As reuniões serão convocadas por escrito com antecedência mínima de 48 (quarenta 

e oito) horas, definindo-se dia, hora e local, mencionando-se o assunto a ser tratado. 

§ 2º As reuniões deverão ser convocadas para dia e horário em que não haja prejuízo 

significativo às atividades de rotina dos seus membros. 

§ 3º As reuniões compreenderão uma parte de expediente destinada à discussão e 

aprovação da ata e a comunicações; e outra, à ordem do dia, na qual serão considerados os assuntos 

da pauta. 
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§ 4º Para cada assunto constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de 

votação. 

§ 5º Em cada reunião será lavrada a ata que será votada e aprovada na própria reunião e 

assinada pelo Presidente da Coordenadoria. 

 

Art. 8º As reuniões de Coordenadoria funcionarão com a maioria simples de seus 

membros. 

Parágrafo único. Em caso de empate, o Presidente terá o voto de qualidade. 

 

Art. 9º Compete às reuniões de Coordenadoria da SeTILSP: 

I – Definir políticas para o desenvolvimento das atividades da coordenação; 

II – Elaborar as normas de seu funcionamento e do Protocolo de Atendimento; 

III – Encaminhar à chefia de departamento, quando a decisão final transcenda suas 

competências, informando-a com parecer, os assuntos que lhe sejam para isso submetidos; 

IV – Aprovar calendário para formação e discussão da atuação dos Tradutores Intérpretes 

de Libras/Português; 

V – Resolver os casos omissos neste Regimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS/PORTUGUÊS INSTITUCIONAL E DE SUAS 

COMPETÊNCIAS 

Art. 10. O servidor Técnico-Administrativo Tradutor intérprete de Libras/Português 

institucional, lotado na SAADE, habilitado para efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, por 

meio da Libras para a língua portuguesa e vice-versa: 

§ 1º Compete aos Tradutores Intérpretes de Libras/Português institucional: 

I – Interpretar e/ou traduzir, em Libras/Língua Portuguesa e vice-versa, as atividades 

desenvolvidas na instituição de ensino, respeitando as prioridades de acordo com o § 2º deste 

capítulo.  

II – Orientar toda a equipe da UFSCar quanto às adaptações necessárias de materiais, 

recursos visuais e infraestrutura a fim de promover o acesso do surdo aos conteúdos; 

III – Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão; 
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IV – Auxiliar na revisão de textos em português produzidos por discentes ou docentes 

surdos; 

V – Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos 

públicos; 

VI – Agir de acordo com a função e descrição das competências dos Tradutores Intérpretes 

de Libras/Português descritas no capitulo VIII. 

 

§ 2º Quanto às prioridades de atendimento das atividades fixas dos Tradutores 

Intérpretes de Libras/Português Institucional: 

I – Aquelas que contemplarem o maior número de beneficiários do serviço de tradução; 

II – Em relação aos tipos de atividade, serão priorizadas na seguinte ordem: atividades de 

ensino; atividades de pesquisa; atividades de extensão; reuniões institucionais; eventos científicos 

e/ou culturais; atividades de tradução; atividades administrativas; 

III – Demandas fixas possuem prioridade sobre demandas esporádicas. Entende-se por 

demandas fixas aquelas que acontecem com calendário pré-definido, revisto semestralmente, como 

aulas, reuniões periódicas, etc. 

IV –Em caso de demandas esporádicas, a prioridade é por ordem de chegada da 

solicitação. Entende-se por demandas esporádicas aquelas que acontecem em evento único sem 

calendário pré-definido regularmente como concursos, palestras científicas ou culturais, etc. 

Parágrafo único. Em caso de choque de datas e coincidência de atividades não previstas 

neste capítulo, o Coordenador da SeTILSP tem autonomia para deliberar. 

 

CAPÍTULO V 

DOS TÉCNICOS TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS/PORTUGUÊS DO BACHARELADO 

TILSP E DE SUAS COMPETÊNCIAS 

Art. 11. Técnico-administrativos com conhecimento de Tradução e Interpretação em 

Libras/Língua Portuguesa lotados na coordenação do curso Bacharelado TILSP, habilitados para operar 

equipamentos de informática e multimeios para atuar nos laboratórios previstos para o Bacharelado 

TILSP, apoiando as aulas práticas dos alunos, estágios supervisionados do curso, bem como atividades 

de extensão ou pesquisas realizadas nesses laboratórios. 

§ 1º Compete aos Técnicos Tradutores Intérpretes de Libras/Português do Bacharelado 

TILSP: 

I – Auxiliar nas atividades didático-pedagógicas (ensino, pesquisa e extensão), e 

administrativas do Bacharelado TILSP; 

II – Monitorar os laboratórios e equipamentos das aulas práticas do Bacharelado TILSP; 



6 
 

III – Auxiliar no mapeamento e acompanhamento dos estágios supervisionados do 

Bacharelado TILSP; 

IV – Confeccionar materiais didáticos para as aulas práticas e teóricas do Bacharelado 

TILSP; 

V – Participar das reuniões de Conselho de Curso; 

VI – Auxiliar nas demais atividades do Bacharelado TILSP demandadas pela coordenadoria 

do Curso; 

VII – Agir de acordo com a descrição das competências dos Tradutores Intérpretes de 

Libras/Português descritas no capítulo VIII. 

Parágrafo único. Deve-se respeitar as prioridades atribuídas à cada cargo de tradutor 

intérprete, institucional ou técnico tradutor do curso bacharelado TILSP. Caso haja necessidade e 

disponibilidade das partes, há possibilidade de parcerias e trocas de exercício, pois entende-se como 

fundamental a prática da colaboração entre a classe de tradutores e intérpretes de Libras para 

aprimoramento das técnicas tradutórias. A administração dos exercícios se dá pelas reuniões de 

Coordenadoria da SeTILSP de forma democrática afim de favorecer a atuação profissional e é 

gerenciada pelo coordenador da SeTILSP. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES 

 Art. 12. São deveres fundamentais dos Tradutores Intérpretes de Libras/Português: 

I – Observar os princípios e as técnicas reconhecidos pela área, pela prática e pelo Código 

de Ética que rege sua atividade profissional. 

II – Aprimorar sua competência linguística, referencial, tradutória e metodológica;  

III – Respeitar os horários estabelecidos na escala semanal ou mensal gerenciada pelo 

coordenador da SeTILSP, informando antecipadamente sobre sua ausência; 

IV – Respeitar sua carga horaria de trabalho equivalente a 40h/semanais, podendo ser 

distribuídas de manha, a tarde ou a noite, de acordo com a necessidade. 

Parágrafo único. Os tradutores intérpretes de Libras/Português, institucional ou do 

Bacharelado TILSP estão submetidos e respaldados pela legislação da classe Técnico-administrativo e 

pelos regimentos internos da UFSCar. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS SOLICITAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
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Art. 13. As solicitações de serviço de tradução e interpretação de Libras/Português 

deverão ser feitas respeitando as orientações de prazos contidas no corpo do formulário e enviadas 

antecipadamente via online pelo site da UFSCar ou por e-mail: setilsp@ufscar.br  

§ 1º O formulário de solicitação do serviço dos Tradutores Intérpretes de Libras/Português 

deverá ser preenchido somente por: docentes, orientadores de alunos surdos, coordenadores, 

servidores, técnico-administrativos ou secretários. Não serão aceitos formulários preenchidos por 

pessoas da comunidade externa, uma vez que a Seção visa atender as demandas de acessibilidade 

provindas da universidade campus São Carlos que é a responsável pela providência do agente de 

acessibilidade para pessoas surdas. 

§ 2º Não são permitidas as solicitações dos serviços de tradução e/ou interpretação via 

contatos particulares dos Tradutores Intérpretes de Libras/Português (redes sociais, mensagens de 

celular, e-mails ou quaisquer meios que seja caracterizado como sendo particular). 

 

Art. 14. O solicitante deve, após o envio do formulário de solicitação do serviço dos 

Tradutores Intérpretes de Libras/Português aguardar sobre a viabilidade da mesma. Se a solicitação 

for atendida, o solicitante deverá encaminhar os materiais necessários para que os tradutores e 

intérpretes possam estudar o conteúdo do evento. 

Parágrafo único. A atuação do intérprete em eventos se dará com a inscrição e presença 

de público surdo. No caso da ausência desse público, ficará a critério da SeTILSP permanecer ou deixar 

o local.. 

 

Art. 15. Justificativas do possível não atendimento da solicitação: 

I – A solicitação não foi preenchida conforme orientações do formulário de solicitação; 

II- Indisponibilidade do serviço de tradução e interpretação em respeito às prioridades 

descritas no Capítulo IV; 

III- A solicitação não se enquadra nas atividades previstas no Capítulo IV sobre as 

competências dos Tradutores Intérpretes de Libras/Português. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

FUNÇÕES E DESCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS TRADUTORES INTÉRPRETES DE 

LIBRAS/PORTUGUÊS  

Art. 16. É indispensável que os Tradutores Intérpretes de Libras/Português exerçam sua 

função em duplas, sendo classificados como intérprete do turno aquele que estiver em atuação e 
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intérprete de apoio aquele que estiver dando o suporte. Nos eventos e atividades na UFSCar, os 

motivos desta exigência serão criteriosamente elencados abaixo: 

§ 1º A SeTILSP julgará o número de profissionais atuando nas solicitações de serviço.  Os 

critérios para a definição da quantidade de intérpretes são mediante à duração do evento, 

complexidade do assunto, condições do local ou pela peculiaridade da modalidade do serviço. 

§ 2º O intérprete do turno é aquele profissional que está no ato da interpretação 

simultânea, seja da Libras para o português ou do português para a Libras. 

§ 3º O intérprete de apoio é aquele que se posiciona próximo ao intérprete do turno, este 

profissional deve auxiliar na construção linguística, bem como auxiliar na infraestrutura do local 

(qualidade do som emitido pelo microfone, posicionamento do profissional, iluminação que influencia 

na visibilidade e compreensão do discurso, cronometrando o tempo para executar o revezamento com 

seu par, etc.). 

 

MATERIAL ANTECIPADO 

Art.17. Será indispensável o acesso ao conteúdo do evento (resumos de aulas, slides de 

palestras, etc.) para os profissionais Tradutores Intérpretes de Libras/Português, tendo em vista que o 

material será utilizado exclusivamente para fins de estudo. 

§ 1º Os materiais disponibilizados para os Tradutores Intérpretes de Libras/Português 

serão descartados imediatamente após o evento, não sendo divulgado, reproduzido ou copiado em 

hipótese alguma. O uso indevido dos materiais referidos em que a imagem é utilizada sem qualquer 

consentimento ou ultrapasse os limites da autorização, poderão incidir sanções legais. 

§ 2º O material disponibilizado para estudo auxiliará os profissionais Tradutores 

Intérpretes de Libras/Português na pesquisa de sinais e conceitos específicos da área.  

§ 3º Em caso de desistência do serviço de tradução e/ou interpretação de Língua de 

Sinais/Língua Portuguesa, comunicar a SeTILSP com antecedência por e-mail.  

 § 4º O solicitante deve se responsabilizar pelo envio do material com antecedência aos 

Tradutores Intérpretes de Libras/Português.  

§ 5º Quanto ao estudo do material, este deve estar previsto na carga horária, uma vez 

que todas as atividades de tradução e interpretação necessitam de tempo para estudo. Fica a critério 

da SeTILSP determinar o tempo investido em cada atividade a ser estudada. 

 

FORMAÇÃO 

Art. 18. Os Tradutores Intérpretes de Libras/Português poderão propor e participar de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; relacionados ou não ao ato de tradução, desde que não 

atrapalhe o desempenho com o cargo que lhe foi atribuído. 
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CAPÍTULO X 

DO REGISTRO E USO DE IMAGEM 

Art. 19. As filmagens e/ou gravações para fins de estudo pessoal como colaboração em 

coleta de dados para TCC, pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similares necessitam 

ser autorizadas pelos profissionais envolvidos mediante Termo de Consentimento disponibilizado 

pelos Tradutores Intérpretes de Libras/Português. 

 

Art. 20. Todo material veiculado publicamente deverá ter um Termo de Consentimento 

dos profissionais envolvidos. 

Parágrafo único. Todos os vídeos institucionais deverão estar registrados com os créditos 

dos profissionais envolvidos na tradução e demais informações cabíveis. 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.  

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. As traduções e/ou interpretações que envolvam outros idiomas deverão ser 

realizadas por Tradutores Intérpretes competentes, proficientes e especializados nos devidos pares 

linguísticos.  

 

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

  

 Seção de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais – Libras – e Língua 

Portuguesa, da Universidade Federal de São Carlos. 


