
 

INFORMES SOBRE SOLICITAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO-TRADUÇÃO EM LIBRAS 

Prezados/as, 
Saudações! 
 

A Unilab possui três servidores concursados que atuam como intérpretes/tradutores em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). As demandas são crescentes, principalmente na modalidade de 

trabalho a distância.  

Estamos empenhados em atender a todas as solicitações, por isso mesmo contamos com os/as 

colegas no atendimento ao trâmite de solicitação:  

Pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes do evento para o qual se solicita interpretação-tradução, 

queira abrir processo no SEI e encaminhá-lo ao Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab 

(ILL). 

 

PASSO A PASSO: 

1.  No SEI, clique em INICIAR PROCESSO.  

2. Escolha o TIPO DE PROCESSO – Assistência estudantil: Atendimento às Pessoas com 

Deficiência. Em ESPECIFICAÇÃO, digite: Serviço de tradução-interpretação Libras. Em 

INTERESSADOS, digite: Instituto de Linguagens e Literaturas (ILL); em NÍVEL DE ACESSO, escolha 

“Público”. Clique em SALVAR.  

3.Clique em INCLUIR DOCUMENTO (primeiro ícone na sua tela da esquerda para a direita). 

Escolha o TIPO DE DOCUMENTO clicando em (+) e então selecione SERVIÇO DE 

ACESSIBILIDADE. O formulário será GERADO. Ao ser gerado, clique em EDITAR DOCUMENTO 

(quinto ícone da esquerda para a direita) – proceda ao preenchimento da demanda. Se for um 

serviço de TRADUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL, especifique o assunto a ser interpretado-

traduzido, as datas para entrega do material etc. Após preencher, ASSINAR E SALVAR. Por fim, 

ENVIAR o Processo para o ILL.  

 

➢ Não mais serão atendidas solicitações feitas por e-mail ou whatsapp endereçadas 

diretamente aos intérpretes-tradutores ou à Direção do ILL.  

➢ Semanalmente, a agenda do intérpretes-tradutores será fechada; pedidos fora do prazo 

dos 5 dias úteis de antecedência serão encaixados na agenda apenas se houver horário 

disponível. 

Contamos com o apoio de todos e todas, a fim de conseguirmos atender a todas as demandas 

de interpretação-tradução em Libras, pois a acessibilidade não é um ato de gentileza é um 

dever, um direito que precisa ser cumprido.  

Atenciosamente, 
Direção do Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab.  


