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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 31 DE MARÇO DE 2021.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – IFBA, no uso de suas atribuições, considerando o Processo nº 23471.000829/2019-80  e o que foi homologado na
1ª Reunião Ordinária do CONSUP do IFBA, realizada em 10/03/2021,

RESOLVE:

 
Art. 1º - Aprovar as normas referentes à realização do serviço de tradução e interpretação de Língua Brasileira de

Sinais - Libras/Português/Libras para a(s) pessoa(s) surda(s) e da guia-interpretação para a(s) pessoa(s) surdocega(s), exercido por
Tradutores(as)-Intérpretes de Libras/Português/Libras (TILSP) e Guias-Intérpretes (GI),  no âmbito Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, nos termos em anexo.

 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 

 
Prof.ª Luzia Matos Mota
 Presidente do CONSUP

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 01/04/2021, às 13:13, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1811590 e o código CRC 87DF686C.

ANEXO - REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS -
LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS DO IFBA

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 1º. Este Regulamento estabelece as normas referentes à realização do serviço de tradução e interpretação de Língua Brasileira de
Sinais - Libras/Português/Libras para a(s) pessoa(s) surda(s) e na guia-interpretação para a(s) pessoa(s) surdocega(s) no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, exercido por Tradutores(as)-Intérpretes de Libras/Português/Libras
(TILSP) e Guias-Intérpretes (GI) sejam efetivos(as), substitutos(as) ou terceirizados(as).

 

CAPÍTULO II

DA IDENTIFICAÇÃO E DOS FINS

 



01/04/2021 :: SEI / IFBA - 1811590 - Resolução ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2174647&infra_siste… 2/6

Art. 2º. A regulamentação dos serviços dos TILSP e GI tem como objetivos:

I. Nortear a conduta moral e profissional, em conformidade com o Código de Ética da categoria profissional;

II. Constituir normas que devem subvencionar o exercício das atividades presenciais ou remotas, síncronas ou assíncronas, dos
TILSP e GI;

III. Assegurar o direito linguístico e a acessibilidade comunicacional às pessoas surdas e surdocegas no ensino conforme grau de
instrução exigido no concurso público e em conformidade com as legislações vigentes: Lei 10.436/2002, Decreto 5.626/2005,
Decreto 9.656/2018, Lei nº 13.146/2015 e a Lei 12.319/2010;

IV. Garantir a qualidade, a valorização e o reconhecimento do serviço de tradução e interpretação de Língua Brasileira de
Sinais/Português/Libras e guia-interpretação dos/das profissionais que realizam essa atividade;

V. Assegurar o cumprimento do Código de Conduta e Ética do/da Tradutor(a)-Intérprete de Língua Brasileira de
Sinais/Português/Libras e Guia-intérprete;

VI. Traçar diretrizes sobre o trabalho de tradução e interpretação em Libras/Português/Libras e guia-interpretação quando em
tempos situações emergenciais;

VII. Cumprir com as determinações legais e necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA.

 

CAPÍTULO III

DA FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO DOS/DAS TRADUTORES(AS)-INTÉRPRETES DE
LIBRAS/PORTUGUÊS/LIBRAS E GUIAS-INTÉRPRETES NO IFBA

 

Art. 3º. Considerando a legislação vigente, a formação mínima para atuação dos Tradutores(as)-Intérpretes de Libras/Português/Libras
e dos Guias-intérpretes no âmbito do IFBA será:

I. Os/As tradutores(as)-intérpretes da Libras/Português/Libras e dos Guias-intérpretes atuantes na educação profissional devem, no
mínimo, possuir Ensino Médio completo, ou cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou, ou
cursos de extensão ou cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas
por Secretarias de Educação, com certificado de proficiência na Libras;

II.  Os/As Tradutores(as)-Intérpretes da Libras/Português/Libras atuantes nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-
graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.

III.  Os/As Guias-intérpretes, atuantes nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, além da formação em nível
superior, deverá também possuir curso de formação continuada, por instituição credenciada, específica na área de guia-
interpretação que considere a especificidade comunicacional, perceptiva e de mobilidade da pessoa com surdocegueira.

Parágrafo Único. Os concursos públicos e/ou processos seletivos para contratação de profissionais Tradutores(as)-Intérpretes de
Libras/Português/Libras e Guias- Intérpretes devem, obrigatoriamente, realizar etapa prática com profissionais da área, cuja banca
examinadora será composta por profissionais com proficiência linguística, tradutor(a) intérprete de Libras e/ou guia-intérprete,
docentes e surdos, de instituições de educação superior.
 

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS E DOS DEVERES

 
Art. 4º. Compete aos Tradutores(as)-Intérpretes de Libras/Português/Libras e aos Guias- Intérpretes:

I. Respeitar os horários estabelecidos na escala de atividade semanal ou mensal gerenciada pela chefia imediata, informando
antecipadamente sobre sua ausência;

II. Dominar os requisitos básicos de tecnologias de informação e comunicação necessários ao exercício de sua profissão,
desenvolvendo competências sobre ferramentas de buscas a sites especializados e levantamentos de terminologia da área a ser
traduzida;

III. Aprimorar sua competência referencial, metodológica e tradutória;

IV. Trabalhar de forma colaborativa com os membros da equipe, auxiliando os colegas sempre que necessário nas dificuldades
tradutórias, de proficiência linguística e cultural a fim de garantir a qualidade dos serviços;

V. Acordar, previamente, com seu/sua colega de trabalho a forma de atuação, quando em regime de revezamento para interpretação
e/ou tradução e/ou guia-interpretação;

VI. Quando na função de apoio de interpretação/tradução e ou guia-interpretação, o/a TILSP ou GI deverá acordar com seu/sua
colega sobre a melhor forma de auxiliá-lo;
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VII. Caso o/a professor(a) e/ou aluno(a) não se fizerem presentes no horário inicial da aula/atendimento, o/a TILSP e o GI devem
aguardar por um período de, no mínimo, 20 minutos, depois do qual deverá retornar ao seu setor e lá permanecer até que o aluno
apresente a necessidade do atendimento.

 
Art. 5º. O atendimento e serviços prestados pelos(as) TILSP e Guias-Intérpretes se dará única e exclusivamente dentro do par
linguístico exigido em concurso público ou processo seletivo para o cargo, ou seja, Língua Brasileira de Sinais - Libras e Língua
Portuguesa ou outra forma de comunicação utilizada pela pessoa surdocega.
§ 1º O atendimento de TILSP prevê o serviço de tradução e interpretação em situações de comunicação entre pessoas surdas,
surdocegas e pessoas que não dominam Libras;
§ 2º O atendimento de GI prevê o serviço de tradução, interpretação e descrição em situações de comunicação entre pessoas
surdocegas, surdas, dentre outras.
 
Art. 6º. São deveres fundamentais dos TILSP e GI:

I. Exercer as suas atividades visando os interesses da comunidade acadêmica com legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;

II. Observar os princípios e as técnicas reconhecidos pela área, pela prática e pelo Código de Ética que rege sua atividade
profissional;

III. Quando o trabalho não puder ser continuado pelo profissional que o assumiu inicialmente, por motivos justificáveis, este
profissional deverá fornecer as informações necessárias ao(à) profissional substituto(a) para o pleno desenvolvimento e fluidez
dos trabalhos e atividades assumidos anteriormente, de forma que a prestação de serviços de tradução/interpretação de
Libras/Português/Libras e guia-interpretação não sejam prejudicados;

IV. O/A Tradutor(a)-Intérprete e o Guia-Intérprete devem exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela
inerentes, pelo respeito ao ser humano e à cultura do surdo e do surdocego, em especial:

a. pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida;

b. pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couberem traduzir;

c. pela postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar em virtude do exercício profissional;

d. pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social, independentemente da condição social e
econômica daqueles que dele necessitem; e pelo conhecimento das especificidades das Comunidades Surda e Surdocega.

V. Os/As TILSP e os GI deverão ter atitudes de profissionalismo, respeito, consideração, empatia e solidariedade entre si e com a
Comunidade Acadêmica, que fortaleçam o bom conceito profissional da categoria;

VI. Os/As TILSP e os GI devem prestar o serviço de tradução interpretação e guia- interpretação para seus solicitantes independente
de cor, raça, religião, orientação sexual, idade ou qualquer outro traço social envolvidos na atividade de tradução e interpretação
e guia-interpretação;

 
Art. 7º. É vedado ao(à) TILSP e ao(à) GI:

I. Apropriar-se de forma inadequada das informações disponibilizadas durante a prática da tradução e/ou interpretação e/ou guia-
interpretação em benefício próprio ou de terceiros(as), salvo o que preconiza a lei;

II. Distorcer a informação e/ou interferir no ato comunicativo de forma indevida;

III. Influenciar e/ou deixar-se influenciar por escolhas, crenças e ideologias políticas, morais ou religiosas, quando em exercício de
suas funções, as quais possam interferir na prática profissional;

IV. Difundir informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em quaisquer meios de comunicação e redes
sociais, salvo se autorizadas pelas instâncias envolvidas;

V. Emitir parecer, observações ou comentários pessoais sobre questões relativas ao ato da tradução, interpretação e guia-
interpretação durante o exercício da tarefa;

VI. Atender a quaisquer demandas que sejam solicitadas fora do fluxo de trabalho estabelecido pela equipe de TILSP e de GI da
Instituição, exceto atividades previamente acordadas entre os profissionais envolvidos e Chefia Imediata;

VII. Tutorar, ensinar, realizar explicações, tirar dúvidas, repreender discentes, corrigir provas, elaborar e/ou executar atividades
didático-pedagógicas exceto quando na condição prevista no art. 8°, item I.

 
Art. 8º. É direito dos TILSP e dos GI:

I.  Propor e/ou participar de projetos de ensino, pesquisa ou extensão na Instituição, que tenham relação com sua profissão,
considerando a sua disponibilidade de carga horária, devidamente justificada, comunicada e com anuência da Chefia Imediata;
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II. Planejar antecipadamente, junto com o professor responsável pela disciplina, sua atuação e acordar com o mesmo a forma como
o trabalho irá ser realizado;

III. Traduzir e interpretar apenas o que for compreendido. Em caso de dúvida, quando possível, deve- se recorrer ao emissor da
mensagem, assim como corrigir eventuais equívocos interpretativos;

IV.  Aperfeiçoar-se academicamente, de modo a assegurar a qualidade dos serviços prestados, por meio de formação continuada,
através de cursos ofertados pelo IFBA e/ou por outras instituições;

V.  Participar de eventos acadêmico-científicos da área, tais como congressos, colóquios, simpósios, seminários, oficinas, encontros
e palestras que tratem da profissão ou de áreas afins à atuação do TILSP e do GI, de acordo com anuência da chefia imediata;

VI.  Acesso prévio ao conteúdo que será traduzido em aulas, atendimentos, cursos, eventos e quaisquer outras atividades, em
conformidade com o Art. 9º, visando melhor qualidade do serviço, conforto linguístico e equidade na comunicação.

 

CAPÍTULO V

DAS SOLICITAÇÕES DO SERVIÇO DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E GUIA-INTERPRETAÇÃO

 
Art. 9º. A solicitação do serviço de tradução, interpretação e guia-interpretação deverá ser encaminhada em formulário próprio para
este fim ao setor competente, informando a data, o local, os horários de início e término, o tempo de duração e temática a ser
traduzida.
§ 1º Sendo aprovada a solicitação do serviço é de responsabilidade do solicitante enviar o material a ser utilizado durante a atividade
(como slides, handouts, vídeos, áudios, textos impressos, termos técnicos, roteiro, resumo expandido, tabelas e gráficos, músicas,
imagens, dentre outros, sempre com a antecedência de, no mínimo:
I.  As solicitações devem ser encaminhadas com antecedência de 15 (quinze) dias e o conteúdo a ser exposto deve ser encaminhado no
mínima cinco dias antes da exposição, salvo em casos emergenciais devidamente justificados.
II. Para tradução/interpretação de editais, provas de processos seletivos e outros materiais complexos, a solicitação e o material devem
ser encaminhados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo em casos emergenciais devidamente justificados.
Parágrafo Único. As solicitações serão avaliadas por ordem de chegada pelos(as) profissionais envolvidos e a Chefia Imediata,
levando em consideração a disponibilidade da equipe, o tempo necessário para a execução do trabalho e suas especificidades. 
 
 

CAPÍTULO VI

DAS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO

 
Art. 10. No atendimento às pessoas surdas e surdocegas, deve-se observar o seguinte:
I. Os/As TILSP e GI, ocupantes de cargo Nível D ou contratados, de nível médio, servidores(as) efetivos, contratados(as) ou
substitutos(as), atuarão nas aulas da educação básica e técnica, de nível médio;
II. Os/As TILSP e GI, ocupantes de cargo Nível D, contratados(as) ou substitutos(as), atuarão nas aulas, no âmbito tanto na educação
básica e técnica, de nível médio, quanto nos cursos de graduação e pós-graduação.
III. O atendimento de TILSP e GI prevê a interpretação e guia-interpretação em situações monológicas e dialógicas. Por monológico
entende-se a situação de interpretação em contextos de conferência e palestras. Por dialógico entende-se a situação de interpretação em
contextos de sala de aula, reuniões, negociações. Nesses contextos, cabe aos profissionais examinar a situação comunicativa e sugerir
as melhores estratégias que deverão compor a interpretação;
IV. As atividades de interpretação/tradução em Libras podem ocorrer sincronicamente ou assincronicamente (com a gravação e edição
posterior em Libras) de dentro do campus ou de outro ambiente apropriado, desde que viabilizadas as condições que não
comprometam a qualidade de atuação do profissional e a qualidade do serviço, como: acesso prévio ao conteúdo, disponibilidade de
equipamentos e de recursos para conectividade.
V.  Todas as atividades devem acontecer em regime de revezamento dos pares, levando em consideração a extensão e as
particularidades como: limitação de atuação no cargo, formação acadêmica dos profissionais tradutores(as) e intérpretes envolvidos e
modalidade/nível acadêmico do acontecimento e considerando as seguintes situações:

a. No contexto de atividades síncronas voltadas ao Ensino (Aulas, videoaulas, atendimento ao discente, avaliações, visitas técnicas,
estágio e apresentações de relatório de estágio, TCC, dissertações e/ou teses), em que a interação para esclarecimentos de
comunicação entre docentes, discentes e o intérprete/tradutor é possível, ao profissional é facultativa a atuação em consonância
com o intérprete de apoio;

b. Para as demandas internas de atividades síncronas administrativas (reuniões,treinamentos, assembleias, atividades culturais e
esportivas) e no contexto das demandas internas e externas voltadas às atividades síncronas de pesquisa e extensão (minicursos,
cursos, debates, palestras, seminários e congressos) é imprescindível a atuação em consonância com o intérprete de apoio, quer
presencialmente, quer virtualmente. Caso esta atuação não seja possível, as atividades deverão ser encaminhadas, após sua
realização, para o serviço de tradução/interpretação em Libras.
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Parágrafo único. Nas demais atividades acadêmicas e didático-pedagógicas desenvolvidas, no âmbito do IFBA, a prestação do
serviço de tradução interpretação e guia-interpretação levará em consideração formação acadêmica e área de conhecimento dos
profissionais tradutores e intérpretes.
 
Art. 11. A atuação dos TILSP e GI nas demandas de interpretações superiores a 1 (uma) hora de duração, síncronas ou assíncronas,
seja de atividade de ensino, pesquisa, extensão ou administrativa, deverão ser realizadas, obrigatoriamente, em regime de
revezamento. O revezamento recomendado é de, no mínimo, 20 minutos com, no mínimo, 2 (dois) profissionais intercalando a posição
de intérprete atuante e de intérprete de apoio.
 
Art. 12. Em atividades presenciais, caso o(s)/a(s) beneficiário(s)/a(s) não compareça(m) à atividade no prazo mínimo de 30 minutos, a
contar de seu início, o/a TILSP ou GI poderá se retirar do local se isentando de qualquer responsabilidade pela não realização do
serviço. Uma exceção será quando estas forem transmitidas remotamente em tempo real.
Parágrafo Único. Cabe aos(às) organizadores(as) do evento elaborarem meios de identificar possíveis beneficiários(as).
 
Art. 13. Atividades afins aos(às) TILPS ou GI em parceria intercampi ou com instituições externas serão avaliadas e atendidas de
acordo aos recursos humanos, tecnológicos e de orçamento de cada campus.

 

CAPÍTULO VII

DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

 
Art. 14. A jornada de trabalho dos/das servidores(as) ocupantes do cargo de Tradutor(a)/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) não poderá ultrapassar a carga horária de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados casos
específicos de compensação de horários estipulados pela Lei 8.112/90.
§ 1º O/A tradutor(a) intérprete de Libras ou guia-intérprete, quando assumir função gratificada ou cargo de direção, terá 40% (quarenta
por cento) da sua carga horária de trabalho para as funções de coordenação, a qual deverá ser efetivada através de emissão de Portaria.
O restante da carga horária será distribuído entre as atividades de tradução- interpretação, estudo e preparação para sua atuação.
§ 2º A carga horária será dividida, por ordem de prioridade, entre as seguintes atividades:
I. Demandas voltadas às atividades de Ensino: Aulas, videoaulas, atendimento ao discente, avaliações, visitas técnicas, estágio e
apresentações de relatório de estágio, TCC, dissertações e/ou teses;
II. Demandas internas e externas voltadas às atividades de pesquisa e extensão: minicursos, cursos, debates, palestras, seminários e
congressos;
III. Demandas internas administrativas: Reuniões, treinamentos, assembleias, atividades culturais e esportivas, gravação de materiais
em Libras.
 

CAPÍTULO VIII

DA LOTAÇÃO

 
Art. 15. O setor de lotação dos profissionais TILSP e GI do quadro da IFBA será, preferencialmente, o CAPNE/NAPNE, quando
houver, ou Setor Pedagógico.
 

CAPÍTULO IX

DO REGISTRO E USO DE IMAGEM/VOZ

 

Art. 16. As atividades e os materiais didáticos elaborados com o uso da imagem e voz dos TILSP e GI só deverão ser divulgados ou
reproduzidos com prévia autorização do(s) mesmo(s), sob pena de violação dos direitos autorais e de imagem.

 

Art. 17. Para registro de interpretação em material audiovisual devem ser seguidas as orientações publicadas pelas entidades
representativas dos/das TILSP e GI ou pelos órgãos regulamentadores.

Parágrafo Único. Institucionalmente, todos os registros em áudio ou vídeo dos trabalhos do serviço tradução deverão levar a logomarca
do IFBA e ser devidamente identificados como pertencentes a ele. Neles devem estar registrados ainda os créditos dos profissionais
envolvidos e demais informações pertinentes à prática profissional.
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CAPÍTULO X

DAS ATRIBUIÇÕES DO IFBA

 

Art. 18. Caberá à Reitoria do IFBA e aos campi disponibilizar ao setor de lotação infraestrutura necessária para atuação dos/das TILSP e
GI, para o seu suporte administrativo e o apoio ao desenvolvimento de suas atividades.

 

Art. 19. Promover a acessibilidade em Libras em todos os espaços da instituição, e aos meios de comunicação, inclusive os editais e suas
retificações, e as provas do processo seletivo.

 

Art. 20. Promover a acessibilidade em Libras nos eventos, palestras, seminários, cerimônias, congressos dentre outros, inclusive dando
publicidade à acessibilidade dos mesmos.

 

Art. 21. Proporcionar ao(à) TILSP e GI ambiente favorável de trabalho, tendo atenção às normas de revezamento e a disponibilização
prévia do material de aulas, palestras, seminários e outros, em um período hábil para manter a qualidade do serviço de tradução.

 

Art. 22. Viabilizar, através da equipe técnica responsável pela conectividade e transmissão do evento, testes de conexão e ajustes do uso
das plataformas e enquadramento, com antecedência, junto à equipe de interpretação. O/A técnico(a) responsável manterá contato para
alternar a visualização da janela da interpretação a cada troca de turno, conforme o caso.

 

Art. 23. Promover, quando possível ofertar, capacitação e formação continuada aos(às) TILSP e GI de modo a assegurar a qualidade dos
serviços prestados.

 

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 24. Este regulamento deverá ser revisado a cada biênio, ou quando se fizer necessária a adequação à legislação vigente, após ser
formada uma comissão que, com base nas avaliações anuais, apresentará sugestões de alterações necessárias a serem encaminhadas ao
CONSUP, a quem caberá a apreciação e publicação.
Parágrafo Único. Esta comissão deverá ser instituída por portaria composta por representantes TILSP e docentes da área de Libras do
IFBA.
 
Art. 25. Os casos omissos devem ser dirimidos no âmbito do CONSUP.
 
Art. 26 Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.
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