
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
EM LIBRAS

Estrutura do trabalho

O resumo expandido em Libras deve respeitar a seguinte estrutura:

1) capa: em português com as seguintes informações:
i) eixo ao qual o trabalho pertence;
ii) classificação do trabalho (pesquisa ou relato de experiência);
iii) título e subtítulo (se houver), nome completo do(s) autor(es) e coautor(es) (se houver),
titulação e e-mail.

Observação: todas essas informações devem ser apresentadas em um frame com fundo
branco, em português e fonte Times New Roman, tamanho 20, conforme a imagem a seguir.

2) resumo: expor, de forma concisa, a contextualização do trabalho, informar o(s) objetivo(s)
do trabalho (pesquisa ou relato de experiência), indicar o método usado e os principais
resultados alcançados (se houver).

3) introdução: descrever a delimitação do tema, a problemática, os objetivos, o referencial
teórico, o percurso metodológico e o(s) método(s) utilizado(s).

4) desenvolvimento: informar como o trabalho foi desenvolvido, apresentando os resultados
(se houver) em diálogo com a fundamentação teórica do trabalho, articulando com a
problemática e os objetivos propostos. Para relato de experiência, descrever o contexto, os
envolvidos e como ocorreu a experiência.



5) considerações finais: sintetizar os argumentos e elementos contidos no trabalho,
apresentar as reflexões, retomar o problema inicial e o(s) objetivo(s), revendo as principais
contribuições do estudo ou do relato.

6) referências: listar apenas as referências citadas no trabalho no final do vídeo em frame
específico para tal. Seguir as normas da ABNT NBR 6023/2018.

Produção

- O vídeo deve ter, no mínimo, 10 minutos e, no máximo, 15 minutos.
- O enquadramento deve ser em plano médio (imagem da pessoa enquadrada da cintura para
cima), conforme imagem a seguir.

- O fundo deve ser branco, sem nenhum objeto afixado.
- A iluminação deve estar adequada, ou seja, a imagem não deve ficar clara ou escura demais
e não apresentar sombras entre o(a) sinalizante e a parede.
- A vestimenta deve ser sem estampa e contrastando com o tom de pele do(a) sinalizante.
- Não usar adereços (brincos, anéis etc.).
- O vídeo deve ter resolução de 1280x720 pixels ou superior, com proporção 16:9
(widescreen) em formato H.264 e sem som.
- O vídeo deve ser publicado no Youtube, em modo ‘público’.
- O ritmo na sinalização deve possibilitar a compreensão do conteúdo do trabalho.
- Para os termos técnicos deve-se usar a datilologia e, em seguida, o(s) sinal(is)
correspondente(s).
- A pessoa que aparece na gravação não precisa ser, necessariamente, os(as) autores(as) do
trabalho.
- Caso os(as) autores(as) não sejam fluentes em Libras, sugere-se utilizar o serviço de
tradução que atenda à qualidade solicitada e que respeite as normas exigidas.


