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ANEXO I 

ORIENTAÇÕES AOS TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 
(TILS) 

O Departamento de Educação Especial por meio do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) - Surdez, orienta o trabalho do Tradutor  Intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa (TILS), no ambiente escolar, baseando-se na Lei Federal nº 
12.319/2010, que regulamenta a profissão do TILS, na Instrução Normativa nº 03/2012 
- SEED/SUED, e no Código de Ética para Tradutores Intérpretes de Libras da Federação 
Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS).

A presença do TILS em sala de aula promove o acesso ao conhecimento e o 
domínio dos conteúdos curriculares aos estudantes surdos usuários da Libras – Língua 
Brasileira de Sinais.

O estudante surdo que ainda não domina a Libras deverá ter contato com a língua 
na comunidade, Centros, Associações, Instituições Bilíngues para surdos ou frequentar 
uma Sala de Recursos Multifuncionais – Surdez, a fim de adquirir esta língua, para 
futuramente se beneficiar do TILS em sala de aula.

É função do Tradutor Intérprete de Libras/Língua Portuguesa - TILS:

1. A atuação do profissional TILS educacional é técnica e também pedagógica, 
porém, focada no processo de interpretação e não no processo de ensino e 
aprendizagem; 

2. Realizar a mediação da comunicação (da Libras para Língua Portuguesa e da 
Língua Portuguesa para Libras) em todas as atividades didático-pedagógicas e 
culturais desenvolvidas nas instituições de ensino, de forma a viabilizar o acesso 
a todos os conteúdos curriculares e extracurriculares;

3. Interpretar de forma fiel e fidedigna, sem acréscimos e omissões, as informações 
e conhecimentos veiculados em sala de aula e em demais atividades no contexto 
escolar;

4. Oportunizar ao estudante surdo que dê suas opiniões, reflexões e apontamentos, 
tanto dentro de sala de aula, como em demais locais em que ocorrer a prática 
pedagógica; 

5. Oferecer apoio especializado aos estudantes surdos em todas as disciplinas da 
Matriz Curricular do ano escolar em que atua;

6. Submeter-se aos direitos e deveres previstos aos profissionais no Regimento da 
Escola;
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7. Participar das atividades pedagógicas que envolvam o coletivo da escola 
(cursos de capacitação, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, atividades 
extraclasses, etc.);

8. Exercer o código de ética no relacionamento com os professores, oferecendo 
informações adequadas sobre a importância da interação entre o professor 
regente e o estudante surdo; 

9. Realizar trabalho colaborativo com os professores regentes, sugerindo a adoção 
de estratégias metodológicas visuais mais adequadas ao favorecimento da 
aprendizagem dos estudantes surdos durante as aulas;

10. Promover a autonomia do estudante surdo, não interferindo na relação do 
professor com o estudante ou do estudante surdo com seus colegas;

11. Acompanhar o estudante surdo nos dias de avaliações para fazer as explicações 
necessárias em caso de instrumento escrito, dando significado de palavras que 
ele não domina, sem fazer inferência a respostas;

12. Colaborar com a equipe pedagógica na conscientização do estudante surdo de 
que suas responsabilidades enquanto estudante são as mesmas que os demais 
de sua classe;

13. Quando o estudante surdo faltar às aulas, cumprir seu horário na escola com 
atividades relacionadas às suas funções (pedir materiais de aulas futuras para 
os professores, orientações ao corpo docente quando solicitado, pesquisas de 
sinais novos e sinais próprios das diversas disciplinas, etc.);

14. Participar de todas as aulas em todas as disciplinas, mesmo nas que tem caráter 
mais visual como Arte e Educação Física, pois, é direito do estudante surdo 
ter esta mediação de comunicação, não podendo nenhum professor se opor a 
presença do TILS em aula, incluindo nos dias de avaliação;

15. Manter a validade de sua Proficiência em Tradução e Interpretação;

16. Cumprir o Código de Ética para tradutores e intérpretes de Libras/Língua 
Portuguesa, emitido pela Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos (FENEIS).

17. Aprimorar sua competência referencial, metodológica e tradutória.

O Tradutor Intérprete de Libras/Língua Portuguesa - TILS não deve:

1. Sob nenhuma hipótese, o TILS exercerá a função de auxiliar de regência ou 
substituto, caso haja ausência do professor regente, tendo em vista a necessidade 
de estar disponível para o cumprimento de suas funções e atribuições.
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2. Ausentar-se da sala de aula ou de outro espaço escolar em que a turma esteja 
realizando as atividades teórico-práticas; 

3. Fazer uso de aparelhos eletrônicos na sala de aula;

4. Aplicar avaliações para a turma na ausência de professores;

5. Copiar conteúdos para o estudante surdo quando este falta às aulas, ou se 
ausenta momentaneamente da sala de aula;

6. Fazer trabalhos e demais atividades para o estudante surdo;

7. Acompanhar o estudante surdo ao banheiro ou a cantina em horários de 
intervalo;

8. Falar de assuntos de cunho pessoal a respeito do estudante surdo, pois, toda 
informação pessoal deve ser dada pelo próprio estudante ou familiares quando 
solicitada;

9. Acompanhar os estudantes e/ou familiares em atividades externas que não 
tenham relação com assuntos escolares, (tais como médicos, dentistas, assuntos 
familiares, etc.). 
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