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• OBJETIVO
Democratizar o acesso à informação, com atendimento
personalizado aos usuários da Biblioteca Pública Arthur
Vianna – BPAV.

• PÚBLICO ALVO
Usuários cegos e com baixa visão.

•

ORIENTAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Neste serviço, a BPAV oferece principalmente o
trabalho voluntário, os quais realizam atendimento
individual, através de orientação nas disciplinas
escolares.
As orientações consistem na leitura oral do
material bibliográfico em negro, descrevendo para o
usuário cego todas as imagens e tabelas contidas no
material.
Ainda, quando existe demanda podem ser
formados grupos de estudos, onde os usuários são
orientados por especialistas de diversas áreas de
conhecimento, para preparação ao processos seletivos,
concursos públicos e ENEM.
Em 2014, foram orientados 963 (novecentos e
sessenta e três) usuários.

• TRANSFORMAÇÃO DE LIVRO PARA ÁUDIO,
TXT E BRAILLE
Outro importante serviço ofertado pela BPAV
é a transformação do livro impresso em negro para
áudio, TXT e Braille. Neste processo, devido a
grande demanda, pode-se contar com a
colaboração dos servidores, estagiários e
voluntários.
Através deste serviço, foram atendidos 3.080
(Três mil e oitenta) usuários, 22.000 (vinte e duas
mil)
páginas
escaneadas,
cotejadas
e
posteriormente transformadas em formatos
compatíveis para leitura (TXT), através do
sintetizador de voz, em formato MP3 ou por
impressão a Braille, no ano de 2014.

• OS SERVIÇOS
- Gravação de Texto
- Leitura Oral
- Orientação didática- pedagógica;
- Orientação de DOSVOX;
- Orientação de Braille;
- Pesquisa/Consulta a internet;
- Impressão de Material em Braille e Negro;
Assim a Biblioteca Arthur Vianna, inclui
o deficiente visual no mundo da leitura com
consequente inserção do usuário a conteúdo
cultural e social.

• CONCLUSÃO
O respeito à diversidade, leva a BPAV
dar atendimento às pessoas que possuem
habilidades diferentes e outras necessitam
de condições especiais para se dedicarem
às atividades de estudo, trabalho e lazer.
Com a oferta desses serviços, a BPAV
cumpre a sua missão de promotora da
acessibilidade.

