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INTRODUÇÃO

A integralização e acessibilidade são tópicos de suma importância 
para o PRACTICE. Temos a preocupação de que todos os nossos 
materiais e serviços sejam acessíveis a todos os membros da 
comunidade acadêmica e para isso, precisamos da colaboração dos 
intérpretes de LIBRAS.

A interpretação em LIBRAS é uma parte fundamental das nossas 
transmissões, pois ela garante o acesso à informação para os servidores 
e alunos da UFFS que precisarem dela. No decorrer deste material, 
elencamos alguns pontos importantes para o aproveitamento e melhor 
desempenho do evento em forma online.



1  EM QUAL SALA DE REUNIÃO O INTÉRPRETE DEVE SE 
CONECTAR?

O intérprete que fará a interpretação da live, deverá acessar, 
simultaneamente, duas salas de reunião, sendo elas: (i) sala de reunião 
onde encontra-se os palestrantes e mediadores. Nesta sala, o(a) intérprete 
irá acompanhar a fala de cada um dos palestrantes e mediadores para 
que assim, possa interpretar o que cada um deles irá falar; (ii) a segunda 
sala a ser acessada, é a que de fato irá captar a imagem da Intérprete e 
transmiti-la para o público que estará acompanhando o evento online.

Para melhor encaminhamento do evento online e prevenção de 
problemas no seu decorrer, é importante que os intérpretes estejam 
conectados em ambas as salas com pelo menos 30 minutos de 
antecedência.
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2  QUANDO DEVE SER REALIZADA A TROCA DOS 
INTÉRPRETES?

Cada intérprete terá um tempo estipulado para sua apresentação, 
sendo de 15 até 25 minutos, dependendo do decorrer do evento. É válido 
salientar que próximo ao momento de alternância do(a) intérprete, o 
mesmo deverá comunicar o membro do PRACTICE responsável pela live 
sobre o revezamento dos intérpretes.

Após a troca, o novo intérprete deverá abrir seu microfone e câmera. 
Isso deverá acontecer para que a plataforma Cisco Webex identifique a 
câmera do intérprete atual. Em seguida, o responsável pela transmissão 
deverá fechar o microfone (do intérprete) para que não haja microfonia.



3  CONTRASTE DE ROUPA E FUNDO
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Durante a transmissão, é de suma importância que, para melhor 
visibilidade, o intérprete esteja vestindo roupas em cores contrastantes 
com a cor do fundo do seu vídeo. Ou seja, se o intérprete estiver em um 
fundo escuro, jamais deverá estar com as vestimentas também escuras 
(como demonstrado na figura abaixo).  Se possível, utilizar um fundo verde 
(que será anulado e virará transparente no software) para melhor 
visualização do espectador.

Fonte: Live Café com Pesquisa, realizada pelo PRACTICE.



Para prevenir quaisquer problemas de conexão durante o evento, é 
importante que o notebook que será utilizado esteja conectado à um cabo 
de rede com acesso à internet. Caso não seja possível conectar o cabo de 
rede no notebook ou até mesmo no aparelho de celular, é indicado que o 
Intérprete fique posicionado o mais próximo possível do roteador de 
internet, pois, dessa forma, teremos mais estabilidade e qualidade da 
transmissão.
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5 QUALIDADE DA REDE DE INTERNET

Para melhor desempenho e aproveitamento  da live, é imprescindível 
que a iluminação, tal como o ângulo, estejam projetados da melhor forma 
possível. Os intérpretes devem se posicionar para que a sua imagem seja 
projetada de forma inteiriça na tela. A iluminação também é indispensável 
para utilização do fundo verde.

Para mais informações, vide cartilha sobre: Dicas de Iluminação, 
Ângulo e áudio, clique aqui.

4  DICAS DE ILUMINAÇÃO E ÂNGULO

https://practice.uffs.cc/recursos/
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