
O que você faria se te impedissem de falar?

É isso que está acontecendo hoje com 22 professores e quase 150 alunos
dessa instituição que utilizam língua de sinais para se comunicar. Devido
a falta de intérpretes não podem realizar a maioria das atividades que

são realizadas normalmente pela comunidade universitária, como ir ao HU, BU, etc

- A implantação do curso letras libras na UFSC em 2006 previa a contratação de 12 intérpretes
para o funcionamento do curso. Em 2009 foi aberta a turma presencial regular,  com vestibular
anual. Esse mês a universidade está abrindo nova versão do curso EAD com mais 180 vagas
para os cursos letras libras  licenciatura e bacharelado. Os cursos letras libras na UFSC, com o
curso atual em processo seletivo, terá 330 alunos, 22 professores (dentre eles coordenadores,
vice-chefe de departamentos,  professores  pós doutores  surdos)   e apenas 7 intérpretes para
atender  toda essa comunidade.

- Desde 2009 mais de uma dezena de ofícios, e-mails, protestos e reuniões foram feitas, sem
qualquer paralisação de trabalho, solicitando providências para questões urgentes. As únicas
medidas tomadas foram paliativas que não atenderam sequer 50% da demanda. O problema
tem sido resolvido pelos próprios trabalhadores que tem assumido jornadas de até 11h diárias.

-  O  Plano  de  carreira  dos  trabalhadores  técnicos  em  educação  possui  dois  cargos  para
intérpretes, um de nível médio, que tem uma nomenclatura específica para libras e um de nível
superior, para qualquer idioma, inclusive a libras. Quando da organização do concurso para
intérpretes na instituição alguns gestores acharam que só poderiam incluir os intérpretes de
libras no cargo com nomenclatura específica, que é só de nível médio.

- Consultada sobre a questão a procuradoria federal da UFSC, emitiu parecer informando que o
cargo  de  tradutor  intérprete  de  libras  se  enquadra  perfeitamente  no  cargo  já  existente  de
Tradutor Intérprete nível superior e autorizou o concurso que foi realizado na UFSC em 2009 e
2011.

-  Com a liberação de mais de uma centena de vagas para os novos cursos de letras libras no
país,  novamente o gestor se equivocou no enquadramento de intérpretes de libras de nível
superior. Ao invés de fazer a correção orientada no parecer da procuradoria o governo e essa
administração assumiram o discurso político/administrativo da impossibilidade de contratação
como nível superior, para que não precisasse corrigir todos os processos em andamento.

-  Além  de  assumir  esse  discurso,  essa  administração  tem  usado  o  discurso  da  suposta
ilegalidade para amedrontar os trabalhadores  que atuam em nível  superior  dizendo que os
mesmos podem perder seus cargos e responder pela questão. 

-  Além  disso  os  alunos  do  curso  bacharelado  em  letras  libras  estão  estudando  para  fazer
concurso de nível médio, já que o governo não assume a correção do erro

- Não lute apenas pelo que lhe afeta diretamente, exiga que seus colegas professores e alunos
surdos tenham os mesmos direitos que você. Inclusão social é responsabilidade de todos! 

PARTICIPE DA MANIFESTAÇÃO POR RESPEITO À COMUNIDADE SURDA NA UFSC E
POR INTÉRPRETES DE NÍVEL SUPERIOR


