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“Posso aceitar que o deficiente físico seja vítima do destino,

só não posso aceitar que seja vítima também da nossa
indiferença.”
John F. Kennedy
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C

aro usuário, este guia é um produto educacional resultante de uma
pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica no Instituto Federal do Ceará – IFCE
(Campus Fortaleza) sobre acessibilidade e inclusão.
O objetivo é contribuir com orientações para o pleno atendimento de
usuários com deficiência motora e/ou visual da Biblioteca Waldyr Diogo
de Siqueira, facilitando, assim, a pesquisa, o estudo e toda a vida acadêmica
desse público alvo.
Aqui, você encontrará informações sobre a estrutura física da referida
Biblioteca, serviços oferecidos, disponibilização do acervo e dados sobre a
equipe de atendimento.
Assim sendo, pretende-se colaborar com o acesso à informação de
forma igualitária, diante do processo de ensino-aprendizagem. Defende-se
que propiciar a educação de forma inclusiva deve ser compromisso de toda
sociedade; unidos, todos nós podemos fazer a diferença.

1. Acessibilidade no IFCE - Campus
Fortaleza

O

Fonte da imagem1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
está inserido na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. Conforme informações coletadas no site da instituição:
“Com 109 anos de existência, o Instituto Federal do Ceará se consolida como
instituição de ensino inclusivo e de qualidade, norteada por princípios
fundamentais, quais sejam sua missão, sua visão e seus valores”.2 O que
configura o compromisso com a educação inclusiva e o cumprimento das
normas da acessibilidade.

1 Imagem disponível em: https://www.even3.com.br/ifceinclusivo/. Acesso em: 20 out. 2019.
2 Acessibilidade IFCE – Disponível em https://ifce.edu.br/proext/acessibilidade. Acesso em: 05 jun.
2019.
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Para o cumprimento de diligências acerca da acessibilidade, percebese no IFCE – Campus Fortaleza, a tentativa de desenvolver ações que
propiciem uma educação inclusiva. Este guia é um instrumento feito, no
âmbito da Biblioteca, que visa contribuir para a inclusão e acessibilidade.
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2. Acessibilidade informacional na
Biblioteca Waldyr Diogo de Siqueira
Conhecendo a Biblioteca

A

fundação da Biblioteca Engenheiro Waldyr Diogo de Siqueira,
do IFCE - Campus Fortaleza - CE, corresponde ao mesmo período
das antigas Escolas Técnicas (1959-1978); a data específica foi 8 de
dezembro de 1968. Na ocasião, foi feita uma homenagem ao professor e
engenheiro Waldyr Diogo, então diretor-geral da instituição, no período
de 1939 a 1951.3

Atualmente, a referida Biblioteca pertence ao SIBI (Sistema de
Bibliotecas do IFCE), o qual se define como um sistema de integração e
supervisão das atividades de todas as bibliotecas do IFCE.
Dentre suas competências, estão: a viabilização e a administração
do acesso à informação, coordenação e supervisão das atividades das
Bibliotecas e a disponibilização dos serviços e produtos oferecidos à
comunidade.

3

Disponível em: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/sobre-o-sistema. Acesso em: 25 nov. 2019.
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Os espaços
A Biblioteca localiza-se próximo ao pátio central do IFCE, ocupa
uma área de 470m², servindo como um importante centro de pesquisa da
instituição. O seu layout compreende:
 Hall de entrada;
 Setor de atendimento ao público;
 Terminal para consultas ao acervo, renovação e reservas;
 Área de consulta local do acervo;
 Setor de consulta local;
 Sala de processamento técnico;
 Sala de estudo em grupo com capacidade para 92 assentos;
 Sala de multimídia (computadores para acesso à internet);
 Sala da coordenação e serviços administrativos;
 Acervo bibliográfico com 11.255 títulos e 41.712 exemplares;
 53 cabines para estudo individual;
 Sala de conservação e restauração;
 Espaço Educ. (Sala de treinamento)4

4 Disponível em: https://ifce.edu.br/fortaleza/biblioteca-waldyr-diogo-de-siqueira. Acesso em: 25
nov. 2019.
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Acesso aos espaços
Entrada principal

Fonte da imagem: a autora.

Elevador exclusivo para os deficientes

(Localizado no pátio central, acesso à sala de estudo do 1º andar da Biblioteca.).

Fonte da imagem: a autora.
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Alguns setores
Atendimento ao usuário:

empréstimo e devolução de
publicações, emissão de nada consta e informações gerais.

Fonte da imagem: a autora.

Processamento técnico: Responsável pelo
tratamento técnico - catalogação, classificação e
indexação do material bibliográfico (livros, e-books,
TCC’s, dissertações, teses, etc.)
16
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O acervo
Estantes

Fonte da imagem: a autora.

Sala de consulta local

Fonte da imagem: a autora.
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Terminais de consulta

Aqui você pode consultar o
acervo, realizar reservas e
até renovar seu material de
estudo.

Fonte da imagem5

TERMINAL DE
CONSULTA PARA
CADEIRANTE.

5
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Elania Costa – Estagiária de Biblioteconomia do IFCE (2018).
Erika Cristiny Brandão Ferreira Barbosa

Fonte da imagem: a autora.

Acervo via web
Sistema Sophia
Catálogo online – Consulta ao acervo

“O SophiA, sistema de gerenciamento do acervo bibliográfico, disponibiliza
a consulta aos acervos das bibliotecas integrantes do SIBI. Os acervos são abertos
ao público em geral para consulta e pesquisa”.6

6 Disponível em: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/produtos-e-servicos. Acesso em: 27 nov.
2019.
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SOPHIA MOBILE
“SOPHIA MOBILE  Versão do
terminal de atendimento para dispositivos
móveis (smartphones, celulares e tablets). O
aplicativo foi desenvolvido pela Primasoft
e é compatível com as plataformas Apple
IOS, Android e Windows Phone. Por meio
do aplicativo os usuários podem realizar
consultas, pesquisas, avaliação das obras,
reservas e renovações de acervo diretamente
do aparelho móvel. Pode ser baixado pelo
Google Play para dispositivos que utilizam
Android ou na App Store, para dispositivos
que utilizam IOS. Para acessar, procure pelo App SophiA Biblioteca. Uma
vez instalado, procure pelo nome da instituição: IFCE. Inserido o nome da
instituição, o App estará pronto para ser utilizado. O login e senha são os
mesmos utilizados para acesso ao Terminal Web.”7

7 Disponível em: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/produtos-e-servicos. Acesso em: 27 nov.
2019.
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Biblioteca Virtual Universitária-BVU
“BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA - BVU Acervo digital
que pode ser acessado através da busca integrada no Portal SophiA ou
na própria plataforma BVU. Acesso aos conteúdos digitais somente para
usuários cadastrados. Para melhor utilização do acervo, o usuário pode
obter ajuda através do Manual de uso da BVU”.8

“BVU MOBILE - Todas as funcionalidades da BVU
para desktop disponíveis em tablets e smartphones, tais como: montar estantes
de livros, fazer anotações eletrônicas, dentre outras. Para usufruir de todos
os benefícios das versões tablet e smartphone da BVU, o usuário deve seguir
as instruções de como baixar o aplicativo BVU.”9
8 Disponível em: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/produtos-e-servicos. Acesso em: 27 nov.
2019.
9 Disponível em: https://ifce.edu.br/proen/bibliotecas/produtos-e-servicos. Acesso em: 27 nov.
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Acervos digitais acessíveis
O usuário entra em contato com a biblioteca do
IFCE, pode ser presencialmente ou através do
e-mail: biblioteca.fortaleza@ifce.edu.br e solicita
os recursos de acessibilidade para a Biblioteca
Virtual. Aceita a solicitação, o usuário poderá
fazer uso de softwares auxiliares para facilitar
sua leitura no ambiente virtual.

Como o usuário com deficiência
pode ter acesso?
Sistemas
A plataforma Biblioteca Virtual permite o uso
de softwares auxiliares, tais como: leitores de
tela NVDA e JAWS; e, o sistema operacional
(DOSVOX), os quais permitem uma melhor
nevegação.

2019.
22
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Ambiente de pesquisa
Bibliotecário de referência -

apoio à pesquisa, orientações
sobre consulta ao acervo, entrega de trabalhos acadêmicos, acesso aos
periódicos da Capes, etc.

Fonte da imagem: a autora.

GUIA DE ACESSIBILIDADE - Informação & Inclusão

23

Sala de estudo em grupo – 1º andar

Fonte da imagem10

Cabine de estudo individual - 1º andar

Fonte da imagem11

10 Disponível em: https://ifce.edu.br/fortaleza/biblioteca-waldyr-diogo-de-siqueira. Acesso em: 26
nov. 2019.
11 Disponível em: https://ifce.edu.br/fortaleza/biblioteca-waldyr-diogo-de-siqueira. Acesso em: 26
nov. 2019.
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Sala de multimídia - 1º andar

		

					

Fonte da imagem12

São 20 computadores de acesso à
internet, sendo 2 destinados aos
deficientes visuais com software (leitor
de tela) NVDA.

12

Rafael Alexandre Linhares - Estudante do IFCE, curso técnico em Informática (Bolsista).
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A equipe
A Biblioteca dispõe de uma equipe que exerce diferentes
atividades de democratização da informação, tais como: coordenadoria,
processamento técnico (catalogação e indexação), atendimento ao público,
conservação e restauração do acervo. Esses profissionais, atualmente, são
respectivamente:
BIBLIOTECÁRIOS
Carlos Henrique da Silva Sousa
Erika Cristiny Brandão F. Barbosa
Islânia Fernandes de Araújo
Jorge Macedo Lopes
Tatiana Apolinário Camurça
ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS
Carlos Furtado Maia
Darci Gomes M. Dantas
AUXILIARES DE BIBLIOTECA
Herbenio de Souza Bezerra
Maria Aparecida da Silva
Michelle Menezes da Silva
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
José Almir Pereira da Costa
José Sales de Lima
26
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3. Parceria com o NAPNE
						

Em que consiste?

E

Fonte da imagem13

m busca de um atendimento voltado às pessoas com deficiência, no
ano de 2015, foi aprovada a regulamentação dos NAPNE’s (Núcleo de
Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas)14.

Os “NAPNE’s” são ações educacionais integradas voltadas para
atividades que têm o compromisso de administrar ações ligadas à inclusão
e à acessibilidade. A importância deles é que são uma referência de atitudes
dentro de algumas instituições de ensinos federais, como os IF’s, por
exemplo, os quais funcionam como uma âncora, dando apoio às atividades
acadêmicas das pessoas com algum tipo de deficiência. Dentre as suas
inúmeras atividades, destacam-se:
 O fornecimento do uso de impressora em braile;
 O trabalho de uma equipe composta por intérprete de libras;
 Oficinas nos eventos de educação voltadas a conscientização da
inclusão;
Obs: No IFCE – Campus Fortaleza, localiza-se próximo ao pátio central.
Contato: napne.fortaleza@ifce.edu.br
13 Disponível em: https://ifce.edu.br/caucaia/menu/napne . Acesso em: 26 nov. 2019.
14 A aprovação do regulamento dos Napnes do IFCE ocorreu através da Resolução Nº 050, de 14 de
dezembro de 2015, pelo Conselho Superior (CONSUP). O referido regulamento apresenta diretrizes
sobre a implantação e funcionamento dos NAPNEs.
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Contatos Biblioteca:






Coordenadoria: (85) 3307-3741
Balcão de atendimento: (85) 3307-3680
Multimídia: (85) 3307-3745
Processo Técnico: (85) 3307-3631
E-mail: biblioteca.fortaleza@ifce.edu.br
@biblioifcefortaleza
Biblioteca IFCE Fortaleza
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