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Contextualização da temática 

• Conceito de educação inclusiva 

• Acesso à informação como um direito 

• Novo paradigma organizacional e pedagógico 

• Alteração da prática profissional dos bibliotecários 

• Trabalho colaborativo  

• Relevância social do  trabalho realizado 

• Desenvolvimento pessoal 

• Responsabilidade Social Universitária 





Os alunos com NEE no ISCTE-IUL 

e os SID 

• Valorização do trabalho realizado em articulação 

com outros órgãos e serviços, nomeadamente: 

Conselho Pedagógico, Serviços de Ação Social ou 

Serviços de Informática 

 

• Contacto direto com todos os alunos com NEE no 

sentido de realizar um apoio personalizado 

 

• Preocupação com a arquitetura dos espaços 

(transversal a toda a instituição) 



Os alunos com NEE no ISCTE-IUL 

e os SID (continuação) 

Recursos disponibilizados: 

 

• Sala destinada a alunos com NEE (impressora 

Braille, scanner de mesa, trackball, ampliador de 

caracteres tradicional, portátil com leitor/ampliador 

de ecrã e software de OCR) 

• 40 Postos de pesquisa 

• 2 Portáteis requisitáveis  

• 2 Portáteis adaptados requisitáveis 

• Cobertura Wi-Fi integral da Biblioteca 

 



Sala destinada a alunos com NEE 

Agradecimentos 



 

Os alunos com NEE no ISCTE-IUL 

e os SID (continuação) 

 
Outros recursos e serviços: 

 

• Recursos humanos 

• Formação de utilizadores 

• Atividades culturais 

• Aumento dos serviços on-line 

• Acessibilidade em páginas web 

 



Caracterização dos alunos  

com NEE (2013/2014) 

• Foi estabelecido contacto com 18 alunos 
Deficiência visual (4), deficiência auditiva (4), deficiência motora (3), paralisia cerebral (3), 

dislexia (1), Síndrome de Asperger (1), epilepsia (1), Síndrome de Turner (1) 

 

• Dos quais 14 alunos estão a frequentar o primeiro 

ciclo e 4 o segundo ciclo 

 

• Idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos 

 

• Cursos frequentados 
Psicologia Social e das Organizações (6), História Moderna e Contemporânea (2), Gestão de 

Recursos Humanos (2), Sociologia (2), Antropologia (1), Arquitetura (1), Ciência Política (1), 
Engenharia Informática (1), Gestão (1), Informática e Gestão de Empresas (1) 



Entrevistas aos alunos 

Entrevista realizada a dois alunos invisuais da 

instituição um que já terminou os seus estudos e um 

que frequenta atualmente a instituição: 

 

• Paulo Caldeira 

Concluiu a licenciatura de Informática e Gestão de 

Empresas no ano de 2001 

 

• Rute Pinheiro 

A concluir a licenciatura de Psicologia 



Conclusões das entrevistas 

• Mobilidade é o maior desafio 

• Ambos fazem uso do Braille 

• O uso de recursos tecnológicos é uma prática 

comum (adquirido pelos próprios) 

• Escolha do curso foi determinada em exclusivo 

pela preferência pessoal e não por condições de 

trabalho proporcionadas 

• Colaboração dos colegas de turma e professores 

é fundamental  

 



Atividades da Biblioteca (2014) 

Constituição de um grupo de trabalho que irá realizar 

as seguintes tarefas:  

 

• Desenvolver uma versão inclusiva da página da 

Biblioteca 

• Criar uma brochura com um resumo de boas 

práticas para a produção de conteúdos inclusivos 

• Elaborar dois posters: INCLUDiT (2014) e IX 

Jornadas da APDIS  

• Realizar uma ação de formação sobre a produção 

de conteúdos acessíveis dirigida a toda a 

comunidade, nomeadamente professores 



 

Atividades da Biblioteca (2014)  
(continuação) 

 

• Adaptar vários documentos para Braille 

• Participar no programa de Mobilidade das 

Bibliotecas do Ensino Superior - BES (ISCTE-IUL, 

10/11/12 de Novembro) no qual partilhamos a 

nossa experiência relativamente ao apoio a 

alunos com NEE com técnicos de outras 

Bibliotecas 

• Celebrar o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência (3 de Dezembro) com várias 

atividades 

 



 

Atividades da Biblioteca (2014)  
(projetos já concretizados) 

 



Atividades da Biblioteca (2014):  
formação dos técnicos 

• "Conhecer as WCAG 2.0 - Diretrizes de 

Acessibilidade para Conteúdos Web“ – Curso on-

line do IPL (MOOC) 

• “Inclusão e Acesso às Tecnologias 2014” - Curso 

desenvolvido no âmbito do projeto europeu 

SENnet (2012-2014), coordenado pela European 

Schoolnet (MOOC) 

• “Websites e documentos digitais acessíveis” – 

Acesso Cultura (Formação presencial) 

• Presença em vários eventos relacionados com a 

temática da inclusão e NEE 

• Documentação on-line 



Considerações finais 

É necessário: 

 

• Trabalhar a inclusão como um conceito abrangente 

• Fortalecer o trabalho colaborativo e em rede entre 

serviços 

• Continuar a responder às necessidades 

específicas de cada utilizador 

• Realizar formação contínua e partilhar experiências 

com outras instituições 

• Trabalhar cada vez mais na produção e divulgação 

de conteúdos acessíveis 

• Sensibilizar toda a comunidade para a questão da 

acessibilidade como forma de inclusão  



Obrigado 

Maria João Amante: maria.amante@iscte.pt 

Bruno Marçal: bruno.marcal@iscte.pt 


