
                                                            
 
 
 

 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TRADUÇÃO  

E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS / PROEX  

 

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

Data da solicitação:  

Campus / Setor:  

Responsável pela solicitação:  

E-mail: 

Telefone / Ramal de contato: 

DESCRIÇÃO DO EVENTO / ATIVIDADE 

Evento / Atividade:  

 

Data / Horário de início: 

  

Tempo de permanência do intérprete no evento: (  ) 1 hora   (   ) 2 horas  

Natureza do evento: 

(  ) Presencial  

(  ) On-line 

(  ) Gravação para publicação posterior 

Endereço (para o caso de evento presencial) / plataforma de Transmissão 

(para eventos on-line): 

 



                                                            
 
 
 

Justificativa da solicitação: 

 

Estou ciente que os Tradutores Intérpretes de Libras (TILs) trabalham sob regime de 

revezamento, a cada 15/20 minutos interpretados, por sua função exigir intensa 

concentração e grandes esforços físicos e mentais. Portanto, para toda atividade com 

duração superior a 20 min, são necessários dois intérpretes, ao menos. Atividades com 

duração superior a 120 minutos o responsável pela solicitação ficará encarregado de 

compor com o quantitativo necessário de TILS para a efetivação do evento/atividade. 

Havendo apenas os dois intérpretes aqui disponibilizados, não asseguramos a 

permanência dos TILS após 120 min de interpretação. 

 

(     )  Li, compreendi e concordo. 

Assinatura do solicitante:  

CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÕES: 

▪ A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 72 horas úteis;  

▪ A solicitação deve ser feita via formulário, devidamente enviado para 

proex@ifba.edu.br com cópia para dacel@ifba.edu.br necessariamente. 

▪ Disponibilidade dos TILS dentro da escala de trabalho; 

▪ Serão priorizados eventos com presença e/ou expectativa da pessoa surda ou 

eventos gravados para transmissão/publicação posterior. 

 

Observações:  

1. Em um prazo de 48 HORAS ÚTEIS, que antecedam o evento, o solicitante receberá um 

e-mail confirmando o RECEBIMENTO da solicitação e oferecendo orientações mais 

detalhadas para o deferimento da demanda. 

2. A solicitação via formulário NÃO GARANTE O DEFERIMENTO DA DEMANDA. O envio do 

formulário é UM DOS CRITÉRIOS PARA ESSE DEFERIMENTO. 

3. Não é competência dos TILS realizar serviços de monitoria, orientação, revisão 

ortográfica, formatação de trabalhos acadêmicos etc. Sua atuação está restrita à 
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tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

e vice-versa; 

4. Por atuarem em áreas distintas e com conteúdos diversos, os Tradutores Intérpretes de 

Libras (TILS) devem dispor de tempo para estudo e preparação para desenvolverem suas 

atividades profissionais, o que implica na necessidade de receberem com antecedência 

mínima de 24 horas os materiais que serão apresentados durante sua atuação; 

5. Em caso de cancelamento da atividade solicitada, deverá ser informado imediatamente 

para que os TILS possam ser remanejados para outras atividades; 

6. As solicitações feitas fora do prazo não serão atendidas. 

 

ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO  

 

(  ) Deferido 

(  ) Indeferido  

 

Justificativa de indeferimento:  

 

 

 

 


