
 

 
 

 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS EXPOSITORES 
 
1.Para se audiodescrever: 
Indicar os seguintes elementos: gênero, cor da pele, cabelos, roupas, acessórios e o 
ambiente. 
Exemplo: Eu sou uma mulher branca, cis gênero, cabelos lisos, pretos na altura dos 
ombros. Estou vestindo blusa preta de manga longa, uso óculos de grau, com armação 
vermelha. Estou na sala de casa, sentada no sofá ou em cadeira, ao fundo parede 
branca com estante de livros ou quadro. 
Observação: Descrever apenas o que se vê na tela. 
Importante: a descrição deve ser mais geral e dinâmica, não sendo necessário 
audiodescrever muitos detalhes. 
 
2. Para audiodescrever as apresentações de slides: 
 
Indicar os seguintes elementos: layout, quantidade de slides, imagens (quando 
aparecerem ao longo da apresentação). 
Exemplo: Esta apresentação tem 15 slides, com layout institucional. O fundo é branco 
com margens ou bordas em azul e o logo da instituição está no canto superior direito. 
No título, fonte Arial 28 e no texto fonte Arial 20, na cor preta. 
 
2.1. Para audiodescrição das imagens nos slides, siga as seguintes sugestões: 
• Mencione o que é (foto, gráfico, mapa, linha do tempo, entre outros); 
• Indique o mais importante na imagem (foto de uma criança na escola; gráfico de 
setores); 
• Destaque os detalhes significativos para compreensão (a criança é cadeirante ou 
negra, é um menino ou menina) 
 

Exemplo 1: Foto colorida de uma criança correndo na praia em direção a um casal. 
Observação: audiodescrever o que se vê e o que é fundamental para a compreensão 
do que está sendo explanado na palestra, sem empregar juízo de valor. 
 
Exemplo 2: Gráfico de setores com a informação sobre estudantes com deficiência 
matriculados na Educação Superior: na cor azul, surdos 20%, na cor vermelha, cegos 
10% e na cor verde, com deficiência física 45%. 
Observação: para melhor compreensão do gráfico, ler interpretando as informações. 
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