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Resumo:
A partir de 6 de julho de 2015, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) de nº 13.146, as inúmeras instituições,
sejam públicas ou privadas, buscaram maiores esforços e uma mais rápida adequação em seus
estabelecimentos, atendendo que seus espaços disponibilizem as condições necessárias às
pessoas com deficiência.
O Centro Universitário do Norte – Uninorte Laureate é uma Instituição de Ensino Superior
(IES) da rede particular, que está instalado na região central da cidade de Manaus. Suas
dependências estão em prédios com estrutura vertical, de construções antigas, e que várias
intervenções estão sendo realizadas a fim de estar em conformidades com necessidades de
seus usuários. Faz parte de sua população acadêmica e administrativa indivíduos com
mobilidade reduzida, deficientes auditivos e visuais, dentre outras.
Assim, o presente trabalho tem por finalidade abordar as questões de acessibilidade frente aos
espaços e mobiliários da Biblioteca Central (BC) do Uninorte Laureate, as interferências
estruturais e adequações sofridas, no que neste momento estão excluídos os deficientes
auditivos.
Palavras-chave: 1. Acessibilidade - Bibliotecas. 2. Pessoas com deficiência.
Área temática: Eixo 1 - Gestão sustentável
Subárea temática: Acessibilidade (produtos, serviços e tecnologia)
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1 Introdução
A partir de 6 de julho de 2015, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) de nº 13.146, as inúmeras
instituições, sejam públicas ou privadas, buscaram maiores esforços e uma mais rápida
adequação em seus estabelecimentos, atendendo que seus espaços disponibilizem as
condições necessárias às pessoas que são portadoras de necessidades especiais.
O Centro Universitário do Norte – Uninorte Laureate é uma Instituição de Ensino
Superior (IES) da rede particular, que está instalado na região central da cidade de Manaus.
Suas dependências estão em prédios com estrutura vertical, de construções antigas, e que
várias intervenções estão sendo realizadas a fim de estar em conformidades com necessidades
de seus usuários. Faz parte de sua população acadêmica e administrativa indivíduos com
mobilidade reduzida, deficientes auditivos e visuais, dentre outras.
Assim, o presente trabalho tem por finalidade abordar as questões de acessibilidade
frente aos espaços e mobiliários da Biblioteca Central (BC) do Uninorte Laureate, as
interferências estruturais e adequações sofridas, no que neste momento estão excluídos os
deficientes auditivos.

2 Materiais e métodos
Com o objetivo de estar em conformidade com as legislações federais, estaduais e
municipais, ABNT, bem como atendendo às recomendações do MEC/INEP, a Diretoria de
Operações setor responsável pela manutenção e conservação das estruturas físicas do
Uninorte Laureate, solicitou ao departamento de Arquitetura da IES que elaborasse projeto
que promovesse o devido enquadramento da BC.
A BC ocupa todo o terceiro andar da unidade X, não possuindo barreiras de níveis ou
desníveis. Foi identificado a ausência de sinalização para os deficientes visuais, assim placas
táteis foram fixadas na entrada principal, nas 2 (duas) portas de saída de emergência, no
balcão de referência/devolução, no acesso ao acervo e no elevador, além de aplicação de
sinalização tátil no piso. O balcão de referência/devolução sofreu rebaixamento atendendo às
normas de acessibilidade. Dos 10 (dez) terminais de consulta para o catálogo online, foi
reservado 1 (um) como preferencial para cadeirantes, sendo o primeiro na entrada principal
considerando sua maior área de circulação.
Por adotar a sistemática de acervo fechado, há uma nítida divisão deste com o salão de
referência e espaço de estudo individual. Desse modo delimitou-se no piso o corredor de
circulação com objetivo de identifica-lo mais nitidamente, evitando assim que mesas e
cadeiras dificultem o tráfego dos usuários. Entre as estantes os corredores possuem larguras
de 0,90 m até 1,15m o que largamente facilita a circulação de cadeirantes.
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Em todas as intervenções foi primordial a aplicação da NBR 9050.

3 Resultados parciais/finais
Observou-se que tais interferências trouxeram maior conforto aos usuários portadores
de necessidades especiais, como também uma maior confiança junto aos funcionários nos
serviço de atendimento direto, uma vez que o programa de acessibilidade favoreceu uma
melhor interação com essa fatia da comunidade acadêmica.
Para a IES também lhe garante uma melhor atuação frente aos avaliadores do
MEC/INEP quando estes realizam suas visitas inloco constatando positivamente aos itens
respondidos no preenchimento no e-MEC.

4 Considerações parciais/finais
Outras intervenções poderão e deverão ser realizadas, uma vez que o processo é
dinâmico, buscando sempre atender às exigências legais bem como o acompanhamento
tecnológico que venha a favorecer o empoderamento dos indivíduos portadores de
necessidades especiais.
Uma delas é o estudo que está sendo realizado pelo setor de Arquitetura para a
instalação de cadeira elevatória nas saídas de emergência da unidade X.
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