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Instrução Normativa nº 01/2019  

20 de fevereiro de 2019 
 
 

Estabelece normas e atribuições das atividades 
da Coordenação de Línguas da Secretaria de 
Relações Internacionais da Ufes; e revoga as 
Instruções Normativas nº01/2018 de 06/04/2018   
e nº02/2018 de 04/07/2018. 

   
 

 
A Secretária de Relações Internacionais da UFES, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conforme Art. 3o da Resolução no 15/2018, estabelece esta Instrução Normativa 
para a Coordenação de Línguas (CL) da Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da UFES 
nos seguintes termos: 
 

CAPÍTULO I 
Das atribuições. 

 
Art. 1º As atribuições da Coordenação de Línguas da Secretaria de Relações Internacionais- 
CL/SRI são:  
 
 I- propor, assessorar, acompanhar e auxiliar na execução de ações e de políticas linguísticas 
para internacionalização, assim como apoiar atividades que perpassam o uso, o ensino e o 
aprendizado de línguas no âmbito da Ufes, para promover o processo de internacionalização, 
apoiando as Coordenações de Acordos, de Mobilidade para a Ufes e de Mobilidade para o 
Exterior, bem como a Comissão Permanente de Internacionalização (CPI); 
 
II- disponibilizar ao menos um servidor para traduzir/verter documentos administrativos 
oficiais, tais como cartas, ofícios e declarações sobre servidores docentes/técnicos da Ufes, 
destinados aos parceiros nacionais e internacionais da Ufes, tais como universidades 
brasileiras e estrangeiras; 
 
§1º – As solicitações de tradução devem ser requisitadas por meio de “documento avulso” no 
sistema eletrônico de protocolo da Ufes, usando formulário próprio (Anexo I), endereçadas à 
SRI, indicando o nome, e-mail e telefone do solicitante, justificando a necessidade de 
tradução/versão, a língua fonte/alvo e o prazo de entrega, sendo que uma das peças desse 
documento avulso deve ser o próprio item a ser traduzido, em formato PDF. 
 
 §2º – As solicitações serão analisadas quanto ao conteúdo, extensão, viabilidade de execução, 
prazo de entrega e relevância do tema para o processo de internacionalização da Ufes, dada a 
diversidade de temas que podem surgir. 

*Revogada em 24 de agosto de 2020
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§3º – Caso seja possível traduzir o documento, a CL/SRI fará contato com o solicitante, para 
que envie o item a ser traduzido em formato editável (arquivo .docx ou similar): 
 

a) havendo a possibilidade de atendimento da solicitação, o solicitante será informado 
via correio eletrônico sobre uma estimativa de prazo para conclusão da tradução; 

b) na impossibilidade de atendimento da solicitação, o solicitante será informado por 
meio de despacho, no sistema eletrônico de protocolo da Ufes;  

 
§4º – Como prazo padrão de entrega da tradução, fica definido um dia útil para cada 500 
palavras do texto submetido, a contar da data de início da tradução. 
 
 III - Disponibilizar ao menos um servidor para interpretar diálogos entre representantes da 
Administração da Ufes e parceiros estrangeiros (tais como representantes de universidades 
estrangeiras), desde que o/a intérprete conheça o idioma do parceiro ou use outro idioma 
como língua franca; 
 
§1º– As solicitações de interpretação devem ser requisitadas por meio de “documento avulso” 
no sistema eletrônico de protocolo da Ufes, usando formulário próprio (Anexo II), 
endereçadas à SRI, indicando o nome, e-mail e telefone do solicitante, justificando a 
necessidade de interpretação, a língua fonte/alvo, a data, o horário, o local e a duração do 
evento. 
 
§2º – As solicitações serão analisadas quanto ao conteúdo, viabilidade de execução, idioma, 
disponibilidade de intérpretes e relevância do tema para o processo de internacionalização da 
Ufes, dada a diversidade de temas que podem surgir. 
 
§3º – Solicitações de interpretação dentro do campus Goiabeiras devem ser solicitadas com 
pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência e as solicitações que demandarem o 
deslocamento dos intérpretes para fora do campus Goiabeiras devem ser solicitadas com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência. 
 

a) No caso de deslocamento para fora do campus Goiabeiras, o solicitante será 
responsável pelo agendamento de transporte e concessão de diárias. 

 
§4º – Poderão ser solicitados materiais (textos, slides, vídeos, etc.) que auxiliem os intérpretes 
no entendimento do tema a ser tratado pela pessoa que carece de interpretação no evento em 
questão. 
 

a) Tais materiais devem ser enviados em formato eletrônico, para o correio eletrônico da 
Coordenação de Línguas da SRI (idiomas.sri@ufes.br). 

 
Art. 2º Não são atribuições da Coordenação de Línguas: 
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I- Traduzir diplomas, históricos e documentos como artigos acadêmicos, livros, capítulos de 
livros, revistas, apresentações (slides), pôsteres ou semelhantes, de discentes e/ou docentes. 
 
II-Interpretar diálogos e/ou palestras/apresentações em congressos, seminários, simpósios, 
encontros ou eventos similares.  
 
Parágrafo único – As solicitações de interpretação para os eventos descritos no inciso acima 
poderão ser atendidas, dependendo da relevância do tema para a internacionalização da Ufes e 
da disponibilidade de servidor para essa atividade, considerando as rotinas e horários de 
trabalho na Coordenação de Línguas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Da Organização Administrativa 

 
Art.3º A estrutura administrativa da coordenação de línguas é composta por:  
 
I - Um Coordenador, indicado pelo Secretário de Relações Internacionais. 
 
II - Ao menos um servidor técnico-administrativo em educação, para apoio às atividades 
administrativas. 
 
Parágrafo único. O Coordenador de Línguas terá carga horária de 15 (quinze) horas semanais 
para atividades administrativas conforme Resolução nº 11/2015-CEPE, e lhe será atribuída 
Função Gratificada (FG-2).  
 
Art.4º Os casos omissos relativos à Coordenação de Línguas da Ufes serão decididos pela 
Secretária de Relações Internacionais, cabendo recurso ao Magnífico Reitor. 
 
Art.5º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o previsto nas Instruções Normativas nº01/2018 de 
06/04/2018 e nº02/2018 de 04/07/2018.  
 

Vitória, 20 de fevereiro de 2019. 
 

 
Kyria Rebeca Finardi 

Secretária de Relações Internacionais em exercício 
Coordenadora de Línguas da SRI 
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Anexo I 
 

Formulário de Solicitação de Tradução/Versão de Documento 
 

 
Nome do Solicitante: 
 
E-mail para contato: 
 
Telefone para contato: 
 
Justificativa para a solicitação: 
 
 
 
 
 
 
 
Língua-fonte:  
 
Língua-alvo: 
 
Prazo de entrega sugerido: 
 
Quantidade de palavras do documento: 
 
 
 
 
 

_______________, ___ de __________ de _____ 
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Anexo II 
 

Formulário de Solicitação de Interpretação 
 

 
Nome do Solicitante: 
 
E-mail para contato: 
 
Telefone para contato: 
 
Justificativa para a solicitação: 
 
 
 
 
 
 
 
Língua- fonte:  
 
Língua-alvo: 
 
Data do Evento: 
 
Horário do Evento: 
 
Local do Evento: 
 
Duração do Evento: 
 
 
 
 

_______________, ___ de _______ de _____ 
 

 


