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Informações de Apoio ao Usuário Para a 
Solicitação do Trabalho de Tradução e 

Interpretação Libras/ Português. 
 



Sobre o Material 

     As informações desta cartilha são orientações para a 
solicitação do serviço de tradução e interpretação de 
Libras/ Português na Universidade Federal de São Paulo, 
campus Guarulhos, esclarecimento de questões práticas 
em torno desta atividade profissional, bem como 
sugestões para o melhor aproveitamento do tradutor e 
intérprete de Libras – TILSP. 

   Por se tratar de um cargo com funções específicas 
que visam o atendimento de demandas específicas do 
campus, serão apresentadas as informações sobre a 
profissão e algumas de suas bases legais. 

  

 



 

Quem é o Profissional Tradutor e Intérprete 
de Libras/ Língua Portuguesa? 

   

 

  O Tradutor e intérprete de Libras/ Língua 
Portuguesa – Tilsp, é o profissional capaz de 
mobilizar enunciados que envolvam o par linguístico 
Libras e Português, versando de uma língua para a 
outra.   

  

 



O que é Língua Brasileira de Sinais – Libras? 

    

 

   

  A Língua Brasileira de Sinais - Libras é a forma 
de comunicação e expressão, de modalidade gesto-
visual, da comunidade surda brasileira. 

 



Em Instituição de Ensino Superior, o que Faz o 
Tilsp? 

   O Tilsp é um agente da acessibilidade para a 
pessoa surda. Em condições ideais, “ele efetua a 
comunicação entre surdos e ouvintes por meio da 
Libras para a língua oral e vice-versa, interpreta, em 
Libras - Português, as atividades didático-pedagógicas 
e culturais desenvolvidas na instituição, viabilizando o 
acesso dos surdos aos conteúdos curriculares e 
acessibiliza os serviços e as atividades-fim da 
instituição de ensino, processos seletivos para cursos 
na instituição de ensino e nos concursos públicos” 
(BRASIL, 12319/10). 

   

 

 



Por Que Este Trabalho é Essencial? 

    

  Para respeitar o direito de acesso e permanência da 
pessoa surda usuária da Libras,  cumprindo o disposto no 
decreto nº. 5626/05, onde consta que "as instituições 
federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à 
educação, inclusive, por meio do serviço de tradução e 
interpretação da Libras - Língua Portuguesa em sala de 
aula e em outros espaços educacionais”. 

 



Para Quem Este Trabalho é Realizado? 

    

 

  O trabalho do Tilsp é promover a acessibilidade para a 
pessoa surda ou com deficiência auditiva, usuária da 
Libras, por meio da tradução e/ ou interpretação da Libras 
para a Língua Portuguesa e da Língua Portuguesa para a 
Libras, possibilitando a comunicação.  

 



Como Este Trabalho Deve ser Realizado? 

   

  Na interpretação simultânea, o profissional sofre 
pressão de tempo na realização de seu trabalho. É ideal que 
seja disponibilizado ao Tilsp com antecedência para que se 
obtenha melhor atuação, um resumo  do  discurso. 

  Além disso, para eventos à partir de 01 hora de 
duração, contribui para a realização do trabalho, que os 
TILPS atuem minimamente em duplas, para que possam 
revezar a cada 20 ou 30 minutos, no máximo, conforme a 
Norma Regulamentadora que trata de ergonomia, NR 17. 
Após este tempo, a qualidade do trabalho tende a diminuir 
devido à complexidade do trabalho e alto esforço físico e 
cognitivo (NOGUEIRA, p.79, 2016). 



Como Este Trabalho Deve ser Realizado? 

  O quadro abaixo, com base na tabela Febrapils 
(Federação Brasileira das Associações dos Profissionais 
Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de 
Sinais),  apresenta sugestões de quantidade de Tilsp’s 
necessários para o atendimento em condições ideais, 
conforme o ambiente. A tabela abaixo não considera férias, 
afastamento por quaisquer motivos, entre outros e é 
pensada no atendimento de um surdo, em um ambiente e 
por turno de trabalho do Tilsp.  

  O tempo de duração do evento também influencia na 
quantidade de intérpretes necessários para a realização do 
trabalho. 



Como Este Trabalho Deve ser Realizado? 

   
Locais Quantidade de 

Intérpretes 

Sala de Aula * 

Secretaria Acadêmica/ Biblioteca 1 

Cursos de Extensão/ palestras 2  (por plenária) 

Cerimônias/ apresentações 
artísticas/ vestibulares, concursos e 
simulares/ Reuniões 

2 (a partir de 1 hora) 

 * Não menciona 



Em Guarulhos, Onde Está Lotado o Tilsp ? 

  

  

 Secretaria Acadêmica – sala 32, conforme escala de 
trabalho definida e fixada. 



Fluxo para a Solicitação de Intérprete de Libras 

 

 O departamento solicitante identifica a necessidade; 

 

  Entra em contato com o intérprete exclusivamente pelo e-
mail institucional simone.caldeira@unifesp.br, conforme a 
tabela de prazos e especificações abaixo. 

 



Fluxo para a Solicitação de Intérprete de Libras 

 

 O Tilsp verifica a disponibilidade de agenda, a 
compatibilidade com seu horário de trabalho, a necessidade 
e possibilidade de apoio de Tilsp intercampi e responde à 
solicitação, conforme a tabela de prazos; 

 

 Outros recursos, como transporte por exemplo, deverão ser 
providenciados pelo solicitante. 

 



Fluxo para a Solicitação de Intérprete de Libras 

 

 

 Sendo possível o atendimento e, após respondida a 
solicitação,o departamento solicitante envia material/ 
resumo, apresentação de slides para o intérprete com 
antecedência, conforme a tabela de prazos, para o e-mail 
simone.caldeira@unifesp.br. 

 



Prazos 

Fluxo  Antecedência 

Solicitação de interpretação por e-mail 07 dias 

Retorno ao solicitante 04 dias  

Envio de material para o TILSP 03 dias 



Fluxo para a Solicitação de Intérprete de Libras 

   

  As demandas fixas e esporádicas podem variar 
conforme o semestre possibilitando ou não alguns 
atendimentos. 

  Para eventos que serão divulgados como acessíveis em 
Libras, o prazo referido na tabela se referirá à data de início 
da divulgação do evento.  

  Algumas  solicitações podem depender de recursos 
infraestruturais que deverão ser providenciados pelo 
solicitante para o seu atendimento. 

 



Solicitando Intérprete de Libras 

  Informações necessárias no e-mail de solicitação. 
 
 Assunto: Solicita Intérprete de Libras – Evento X  
 Nome do Solicitante 
 E-mail do Solicitante 
 Departamento do Solicitante 
 Nome do Evento 
 Tema do evento 
 Data inicial do evento 
 Hora inicial do evento 
 Data final do evento 
 Hora final do evento 
 Local do vento (sala, auditório) 
 Nomes dos palestrantes/ convidados 
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