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Resumo
O Projeto de Extensão Biblioteca Acessível em parceria com o NAPNEE – Núcleo de Apoio a Pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais do campus Campos-Centro e a Biblioteca do Centro de Referência,
ambos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense tem como objetivo democratizar o
acesso à pesquisa, ao ensino e à cultura através da oferta de obras bibliográficas acessíveis para usuários
com necessidades específicas. São catalogados materiais didáticos e de literatura adquiridos por doações,
bem como, produzidos pelo NAPNEE de acordo com as demandas dos estudantes. O projeto promove a
organização, atualização e empréstimo de acervo acessível em braile, em letra ampliada, em áudio e digital;
pesquisas; estabelecimento de parcerias com bibliotecas e instituições afins; divulgação da temática e
participação e promoção de eventos culturais. O Projeto foi criado em 2012 e localiza-se no campus CamposCentro do IFF, na sala 3 da Biblioteca Anton Dakitsch – R. Dr. Siqueira, 273, bloco E - Parque Dom Bosco,
Campos dos Goytacazes, RJ. As bibliotecas, em sua maioria, não oferecem recursos didáticos e demais
tecnologias assistivas às pessoas que delas necessitam, como às pessoas com deficiência. Uma biblioteca
acessível traz inúmeras contribuições para o ensino, proporcionando através da leitura o estudo e a
pesquisa, colaborando para a divulgação da ciência e do conhecimento, da literatura, da cultura e do lazer.
Esse projeto é de efetiva importância no meio acadêmico, pois vem contribuindo com o ensino, a pesquisa e
a extensão, que são atividades que devem ser desenvolvidas pelas instituições de ensino superior,
favorecendo a interação e a inclusão de pessoas com necessidades específicas e contribuindo para a
diversidade e educação para todos.
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