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: Sala de Desenho AcessívelTítulo
Número: 053636 Classificação: Desenvolvimento Institucional Registrado em: 24/02/2020

Situação: Em andamento Início: 01/01/2020 Término: 01/07/2022

Avaliação: Avaliado Última avaliação: 06/10/2021

Fundação: Não necessita contratar fundação Número na fundação: Não se aplica

: Supervisor financeiro Não se aplica

: Projeto não gera conhecimento passível de proteçãoProteção do conhecimento

Tipo de evento: Não se aplica Carga Horária: Não se aplica
:  Alunos matriculados Não se aplica

: Alunos concluintes Não se aplica

: inclusão social, acessibilidade, ações afirmativas, tecnologias assistivasPalavras-chave
: Este projeto institucional tem por objetivo implementar e gerir o funcionamento de uma sala com características acessíveis que se localizará na Biblioteca Resumo

Central no campus sede da UFSM. Pretende para além de disponibilizar materiais e recursos de acessibilidade que favoreçam o acesso à informação e à cultura, dispor 
de serviços e ações que contribuam para a difusão de práticas de inclusão e acessibilidade na universidade. Trata-se de um Projeto em parceria com outros setores da 
UFSM além da Biblioteca Central, como a Coordenadoria de Ações Educativas, Núcleo de Acessibilidade e a Pro-Reitoria de Graduação, considerando que, para a 
realização de ações afirmativas e serviços, a definição deste espaço torna-se fundamental pois irá alavancar atividades integradas. O diálogo entre os agentes permitirá a 
identificação das necessidades e demandas do público, bem como estas parcerias poderão favorecer a implementação e a apropriação deste espaço à comunidade. 
Além disso, proporcionará espaço de capacitação de pessoas quanto às questões de acessibilidade respeitando as diferenças e aproximando as pessoas das múltiplas 
realidades existentes.

: Objetivo Geral Implantar uma sala de uso interdisciplinar que contemple ações e práticas inclusivas. Objetivos específicos organizar recursos e capacitar Objetivos
pessoas no uso de tecnologias assistivas; ofertar materiais acessíveis às pessoas; oportunizar ações de ensino e pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento; ofertar 
na UFSM espaço inclusivo; atender legislação; respeitar diferentes formas de interação ou limitação de acesso à informação.
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: A organização desta sala Desenho Acessível e a implantação dos serviços a esta relacionados, se justificam pelo espaço já planejado pela Biblioteca Justificativa
Central para esta finalidade e pelo potencial de desenvolvimento humano, cultural e logístico, possibilitando de maneira mais econômica e em uma localização 
centralizada a oferta de um serviço tão importante às pessoas. Além disso, seguindo os desafios institucionais (PDI UFSM 2016-2026), o projeto se identifica a 
necessidade de ofertar ações que possam contribuir para seu alcance quanto aos desafios de inclusão social e acessibilidade. Este espaço oferecerá institucionalmente 
ao ingressante, condições de permanência com qualidade, participação social, suporte à formação e das metas ao desenvolvimento profissional de acadêmicos e 
servidores podendo trabalhar efetivamente na inclusão social da informação. Para atender à legislação vigente: são objetivos da Política Nacional de Leitura e Escrita: I - 
democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura por meio de bibliotecas de acesso público, entre outros espaços de incentivo à leitura, de forma a ampliar 
os acervos físicos e digitais e as condições de acessibilidade (BRASIL, 2018, art. 3º). E, ainda, nas normas técnicas vigentes, vemos que: as bibliotecas devem garantir 
recursos audiovisuais, publicações em texto digital acessível e serviço de apoio, conforme definido em legislação específica (ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS, 2016). Recomenda-se que possuam também publicações em Braille (ABNT, 2015, 10.16.5). de igual forma, potencializar à UFSM maior pontuação junto aos 
órgãos de avaliação do MEC/INEP, uma vez que existirá espaço específico voltada à esta demanda. Dentre os princípios do Sinaes com as Metas do PNE 2014-2024, 
destaca-se a Responsabilidade Social que efetiva-se por meio de planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, 
nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 
todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008). Ademais, importa lembrar que na dimensão 3 dos Instrumentos de Avaliação de 
Cursos (INEP, 2017, p.29-) as bibliotecas são avaliadas quanto à infraestrutura física e informacional (itens 3.6 e 3.7), portanto, não apenas da questão arquitetônica, mas 
quanto à acessibilidade aos conteúdos necessários à formação passam pelo olhar dos avaliadores. Sendo assim, um espaço na Biblioteca Central que dê acesso aos 
acervos em braile, aos audiolivros, à computadores com softwares de ferramentas de acessibilidade ou de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem (INEP, 
2017, p.31), no térreo do prédio, próximo ao hall de entrada, não apenas favorece a instituição em seu caráter inclusivo, valorizando a UFSM na dimensão mencionada. 
Desta forma, as Bibliotecas da UFSM poderão citar a Biblioteca Central como detentora de um local onde se permite o diálogo de diferentes limitações à busca por 
informação científica e útil à vida das pessoas no ambiente da universidade nas mais variadas e diversas necessidades que se apresentam, seja no âmbito do ensino, 
pesquisa ou extensão (uma vez que o espaço é aberto à sociedade). Assim, nas avaliações institucionais, este espaço propicia uma abordagem sistêmica em torno das 
áreas ou dimensões da acessibilidade (PDI UFSM 2016-2026, p. 188) pois visa o desenvolvimento do potencial humano, respeito aos direitos humanos e pela diversidade 
humana. Importa ressaltar que os cursos de educação da UFSM, terão a possibilidade de desenvolver em um ambiente a prática de ações nas disciplinas nos cursos que 
enfocam o tema, possibilitando atividades de formação aos estudantes que virão em sua trajetória profissional a vocação de atender as questões inclusivas e percorrer o 
desenvolvimento de ações afirmativas. Considerando as finalidades da educação superior atribuídas no Capítulo IV - Art. 43 da LDB, que em linhas gerais tratam da 
oferta do ensino, da pesquisa e da extensão tendo em vista a formação profissional dos cidadãos para a inserção no mundo do trabalho e o consequente 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e partindo do pressuposto de que a educação consiste em um direito humano fundamental inalienável, este produto pretende 
apresentar as principais normativas que tratam da acessibilidade. A justificativa centra-se na necessidade de promover condições de acesso, participação e 
aprendizagem para que as pessoas com necessidades específicas tenham assegurado o seu direito de formação humana e profissional na educação superior. (INEP, 
2016).
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: O projeto visa desenvolver proposições para um espaço na Biblioteca Central BC da UFSM, que reúna e amplie acervos e serviços de leitura Resultados esperados
inclusiva para estudantes e servidores da universidade, bem como à comunidade em geral. Além de um espaço físico que dê maior visibilidade e importância a tais 
materiais e recursos pedagógicos na UFSM, este espaço ser aberto ao público geral para consulta, empréstimo e/ou uso no próprio local. Também busca mobilizar 
público e profissionais das áreas da acessibilidade, tecnologia assistiva, educação especial, inclusão social, diversidade, leitura inclusiva e outros para ações e eventos 
específicos ou interdisciplinares nestas áreas. Visa então, integrar dentro da universidade, vários espaços que tratam da questão para somar forças e atender os 
paradigmas educacionais e sociais vigentes, pautados pelas políticas e legislação na área (BRASIL, 1988, 1990, 1994, 1996, 1999, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016). 
Também, não somente a Biblioteca Central, mas todas as Bibliotecas do Campus Sede terão um espaço voltado à acessibilidade que fomenta, acompanhando e 
promovendo ações integradas voltada à acessibilidade ao acesso à informação, contando com isso, nas avaliações dos órgãos reguladores (MEC/INEP), como um 
importante espaço de atenção à questão, na formação de pessoas e nos índices da UFSM perante avaliações do tema. Este projeto institucional vislumbra respeitar as 
diferentes necessidades e formas de busca por informação científica e útil às pessoas que possam elevar suas capacidades de maneira universal e irrestrita e contribuir 
para que todos tenham acesso à formas de melhorar sua interação social com o conhecimento. Desta forma, contribuir substancialmente à acessibilidade e oportunizar às 
pessoas de maneira igualitária condições de acesso à informação, tornando a UFSM atuante em sua contribuição na questão quando busca o desenvolvimento do 
potencial humano, respeito aos direitos humanos e pela diversidade humana, como preconiza no Desafio 3 Inclusão Social do PDI-UFSM 2016-2026.

PARTICIPANTES

MATRÍCULA NOME VÍNCULO CURSO/LOTAÇÃO FUNÇÃO C.H.* INÍCIO TÉRMINO
3125826 DIEGO DARIVA ELTZ Técnico-

Administrativo em 
Educação

BIBLIOTECA CENTRAL Colaborador 2 20/04/2021 31/12/2021

1504925 FERNANDA TASCHETTO Técnico-
Administrativo em 
Educação

BIBLIOTECA SETORIAL - CE Participante 4 01/06/2021 31/12/2021

1751724 FERNANDO LEIPNITZ Técnico-
Administrativo em 
Educação

BIBLIOTECA CENTRAL Coordenador 4 01/01/2020 01/07/2022

3287593 PAULO ROBERTO COLUSSO Docente DEPARTAMENTO DE ENSINO Participante 2 28/05/2021 31/12/2021
2054534 RAVELE BUENO GOULARTE Técnico-

Administrativo em 
Educação

SUBDIVISÃO DE ACESSIBILIDADE Participante 2 20/04/2021 31/12/2021

1717236 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 
PAVAO

Docente DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO

Co-orientador 4 02/03/2020 29/04/2020

1717236 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 
PAVAO

Docente DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO

Co-orientador 1 30/04/2020 31/12/2021

 
  * carga horária semanal
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UNIDADES VINCULADAS

UNIDADE FUNÇÃO VALOR INÍCIO TÉRMINO
01.30.00.00.0.0 - BIBLIOTECA CENTRAL Responsável 01/01/2020 01/07/2022
01.30.00.00.0.0 - BIBLIOTECA CENTRAL Promotor 02/03/2020 01/07/2022
01.08.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Promotor 02/03/2020 01/07/2022
01.01.27.00.0.0 - COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS DA UFSM Participante 02/03/2020 01/07/2022
01.01.27.04.0.0 - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE Participante 02/03/2020 01/07/2022

CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Desenvolvimento Profissional 2 - Capacitação
Forma de capacitação 11 - Estágio
Finalidade da ação 3 - Estratégico
Tipo de instituição 1 - UFSM


