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Chamada para elaboração de capítulos do livro do MATAV 

 

Titulo “Mídia Acessível: produção audiovisual sem barreiras”  

I. Perfil do livro 

     O grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual foi criado em 
2013 dentro de Departamento de Ciências Humanas (DCHU) da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação. A coordenação do grupo desde seu início tem 
sido da Profa. Dra. Lucinéa Villela, docente de língua inglesa do DCHU. No começo, 
o grupo contou com cerca de quinze participantes, dentre eles alunos de Graduação 
dos cursos de Rádio e TV e de Jornalismo, colaboradores externos formados em 
Letras e Tradução, além de alguns docentes que atuam de forma remota divulgando 
as pesquisas do grupo. 

Nesses três anos de história do MATAV, realizamos muita coisa: estudos de 
teorias e técnicas, cursos e oficinas, produtos, áudio descrições, legendagem para 
surdos e ensurdecidos, dois eventos próprios, construímos um blog e uma página no 
facebook. 

Chega então o momento de registrar nossas produções. Por meio desta 
circular, abrimos oficialmente a chamada para trabalhos de nosso primeiro livro do 
grupo MATAV. 

O livro deve ser composto por capítulos que abordem discussões teóricas e 
práticas sobre a produção acessível para pessoas com deficiências auditivas e 
visuais. 

O convite é feito especialmente para os colaboradores do MATAV que 
estiveram envolvidos nos projetos desde seu início, mesmo que hoje não façam 
mais parte oficialmente do grupo. A ideia é que a memória de nossos projetos e 
discussões seja registrada. 

Convidamos com muito prazer também colaboradores externos (docentes, 
pesquisadores, profissionais da área de acessibilidade etc.), que mesmo que não 
sejam do grupo, atuem na área de acessibilidade audiovisual, entretenimento e 
cultura. 

Portanto, contamos com a participação dos membros e de convidados 
externos. 

Os capítulos poderão ser elaborados por um autor ou até três autores, no 
máximo. Seguem alguns dos projetos que desenvolvemos nesses três anos e que 
podem ser temas de capítulos: 
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a) Sala Sense and Sensibility (2013) 
b) Produção de áudio descrição e legendagem para surdos da web série 

#E_vc? (2013) 
c) Foto documentário sobre 50 anos da Ditadura militar no Brasil (este tema já 

foi abordado em um capítulo do periódico Cadernos de Tradução/2016, 
podem ser feitas novas considerações sobre o produto no livro do MATAV) 
(2014) 

d) Produção de áudio descrição e legendagem para surdos da web série 
Armadilha (2015) 

e) Workshops de áudio descrição (Mimi Aragón, Bel Machado e Fernando 
Pozzobon), dois seminário do MATAV e GELMS (alguém poderia relatar as 
diversas áreas de conhecimento que foram apresentadas nos seminários e 
workshops) 

f) Outros temas e projetos (qualquer outro produto ou pesquisa feitos pelos 
participantes do MATAV ou colaboradores externos podem ser publicados 
nos capítulos do livro) 

 
II. Organizadora 

1) Lucinéa Marcelino Villela (Docente da FAAC/UNESP-Bauru) 

 

III. Sugestão de títulos de capítulos, autores responsáveis e resumos  

Solicitamos que os interessados enviem até 05 de julho de 2016 os seguintes dados: 

Título do capítulo 

Nome(s) completo(s) do (s) autor (es) e instituição a qual pertence 

Resumo do capítulo (100 a 200 palavras) 

 

Exemplo de resumo: 

 

1. Áudio descrição em foco: aplicação e recursos de acessibilidade em 
produção de vídeos institucionais e conceituais 

 
Autores:  
Lucinéa Marcelino VILLELA (Brasil- Universidade Estadual Paulista- FAAC- Bauru). 
Email: lucinea@rocketmail.com 
Ana Beatriz Taube STAMATO (Brasil- Universidade Estadual Paulista- FAAC- 
Bauru). Email:  ana_stamato@hotmail.com 
 
Resumo: O capítulo terá como enfoque a apresentação de conceitos sobre áudio 
descrição (AD) e alguns relatos sobre a aplicação desse recurso de Tradução 
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Audiovisual em produção de vídeos acessíveis para o projeto OBEDUC. Na primeira 
parte do capítulo, será elaborado um panorama das pesquisas e projetos já 
existentes no Brasil (Eliana P.C. Franco, Lívia Motta, Soraya Ferreira Alves, Vera 
Lúcia Santiago Araújo) e na Espanha (Jorge Díaz Cintas, Anna Matamala, Pilar 
Orero, Pablo Romero Fresco) sobre Tradução Audiovisual. Na segunda parte do 
livro, a ênfase será dada nos produtos já realizados para o OBEDUC (Observatório 
em Educação): vídeos institucionais e conceituais. Um dos principais conceitos 
desenvolvido no capítulo será o do “roteiro acessível”. 
 

 

IV. Prazos  

 -Envio do resumo capítulo: 05/07/2016 

- Envio do capítulo completo: 15/08/2016 

- Publicação livro: até final de 2016 ou primeiro semestre de 2017. 

Encaminhar o resumo para Lucinéa Villela, e-mail lucinea@rocketmail.com 

 

 

Normas para submissão dos originais - Diretrizes para Autores 

O livro “Mídia Acessível: produção audiovisual sem barreiras” conterá capítulos com 
apresentação teórica sobre o processo de elaboração de produtos acessíveis 
juntamente com exemplos e/ou demonstração de tais produtos. 

O prazo para entrega dos capítulos completos é de 15/08/2016. Pedimos para que 
enviem para o e-mail lucinea@rocketmail.com 

Seguem as normas editoriais: 

1) Os capítulos deverão ser elaborados por no máximo três autores.   
2) Os capítulos devem ter pelo menos cinco referências bibliográficas, mesmo 

que sejam relatos sobre os produtos audiovisuais. As referências podem ser 
da área de Comunicação, Tradução Audiovisual, Artes, Acessibilidade, 
Ensino, Tecnologia etc.  

3) Os capítulos devem ter no mínimo três mil palavras e no máximo cinco mil, já 
incluindo as referências bibliográficas, imagens, fotos, gráficos, tabelas e 
figuras. 

4) O texto deve ser digitado em formato Word, espaço 2, fonte Arial, 12.  
5) Enviar o arquivo em formato doc. 
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Orientações de inserções de notas, destaques e referências bibliográficas 

1) As notas devem ser digitadas em pé de página, numeradas a partir de 1. Se 
houver nota no título e/ou no nome do autor, esta será grafada com asterisco. As 
notas não devem ser utilizadas para referências bibliográficas. As referências, no 
corpo do trabalho, devem constar do nome do autor com letras maiúscula e 
minúscula (caixa alta e baixa), seguidas da data de publicação, separadas por 
vírgula, como o exemplo: Kleiman, 2002. Nas referências entre parênteses, antes ou 
depois de citação, o nome do autor deve aparecer em maiúsculas (caixa alta), 
seguido da data de publicação da obra, além da(s) página(s), conforme os 
exemplos: (MARIANI, 1998, p. 112) e/ou (BIGELOW e WALKER, 2004). Não usar 
idem ou idem, ibidem.  
 
2) Ênfases no texto: em itálico.  

3) Tabelas, figuras, gráficos, desenhos, quadros e árvores: devem ser adicionados 
contendo numeração e título (apenas com a inicial em maiúscula). Conferir o 
exemplo:  
Tabela 1 - Conteúdos necessários para um LD ser considerado bom ou ótimo, 
segundo os alunos pesquisados.  

 
4) As referências bibliográficas, contendo apenas as obras citadas no texto, devem 
estar em conformidade com o que segue:  

a) Iniciar, em ordem alfabética, as referências com o sobrenome do autor, 
grafado em letras maiúsculas (caixa alta), seguido da primeira letra dos demais 
nomes. Entre uma referência e outra, usar espaçamento 1,5.  
b) Data da versão original, colocar entre parênteses, logo após o nome do autor; 
e a data da versão traduzida/consultada, no final da referência bibliográfica, sem 
parênteses. Se houver só a data da obra citada, a entrada será da mesma forma: 
entre parênteses, logo após a entrada do nome do autor. 
c) Título da obra em itálico, seguido de número da edição, se houver, nome do 
tradutor, nome da cidade (com dois-pontos), nome da editora e volume e/ou 
página(s) consultados. 

Exemplos:  
FREUD, S. (1900) A interpretação de sonhos. Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Trad. Walderedo Ismael de Oliveira. Rio 
de Janeiro: Imago, 1976, v. IV, V.KOCH, I. V. (2003) Desvendando os segredos do 
texto, 2a ed. São Paulo: Cortez.  

d) Capítulo de livro: título em redondo (sem destaque), seguido do título da obra 
na qual se insere, em itálico, precedido da preposição latina In (com dois-pontos). 



5 

 

Exemplo:  
LIENHARD, M. (1995) La percepción de las practicas “textuales” amerindias. 
Apuntes para un debate interdisciplinario. In: Pizarro, A. (org.) América Latina: 
palabra, literatura y cultura. Campinas: Editora da Unicamp, v. III, p. 169-185.  
 
e) Artigo de periódico: título em redondo, seguido de nome do periódico em itálico, 
número e página (s) consultados. 

Exemplo:  
XAVIER, R. P.; URIO, E. D. W. (2006) O professor e o livro didático: Que relação é 
essa?. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, v. 45, n. 1, p. 29-54.  
 
f) Dissertação e tese: título em itálico, seguido das demais informações. 

Exemplo: CARON, M. F. (2004) Os selos da exclusão: efeitos de poder do 
psicodiagnóstico. Tese de Doutorado em Linguística. Instituto de Estudos da 
Linguagem, Unicamp. Campinas.  

 
g) Documento eletrônico: informar o título do trabalho e demais dados da pesquisa. 
Exemplo:  
SILVA, E. T. da. (1996) Livros didáticos: do ritual de passagem a ultrapassagem. Em 
aberto. Brasília, p. 8-11. Disponível em: . Acesso em: 14 fev. 2009.  
 
h) Trabalhos apresentados em eventos (conferência, congresso, reunião, seminário 
etc.): informar o título e demais dados do trabalho consultado. 

Exemplo:  
ASSIS, S. N. L. de; ASSIS, R. E. de. (2003) Livro didático: Yes, Sir!. In: Anais do V 
Seminário de Línguas Estrangeiras: a formação do professor de línguas 
estrangeiras. Goiânia: Editora Vieira, p. 312-319.  

BRONCKART, J.-P. (1993) Aspects génériques, typiques et singuliers de 
l’organisation textuelle; des actions au discours. Conferência no Colóquio Texto e 
Compreensão. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

 


