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Campinas, 26 de agosto de 2022. 

REF.: Projeto – Modernização da Biblioteca Prof. Joel Martins: promovendo a acessibilidade, 

o bem-estar das pessoas e a qualidade de vida no trabalho

No âmbito do 1. Edital de Modernização das Bibliotecas do SBU, apresentamos o projeto da 

Biblioteca da Faculdade de Educação/Unicamp. 

Entendemos que o presente se enquadra nas linhas de a) e c), respectivamente: 

a) Ações que proporcionem a ressignificação dos espaços das bibliotecas;

c) Ações que visem à modernização tecnológica e de infraestrutura.

O documento contém as seguintes assinaturas: 

- Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira, Diretor da Faculdade de Educação: anuência do responsável

pela unidade a qual a biblioteca está subordinada; 

- Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto, Coordenadora da Comissão de Biblioteca: responsável pela

proposta; 

- Simone Lucas Gonçalves de Oliveira, Coordenadora de Serviços: responsável pela proposta.

Anexados, seguem os orçamentos referentes às aquisições pretendidas: 

- Librian Instalações Comerciais, referente à aquisição de nova porta para a entrada principal da

biblioteca; 

- GA Nogueira Forros e Divisórias, referente à instalação de novos pisos emborrachados nas

rampas da biblioteca; 

- Genecamp Móveis para Escritório, referente à aquisição de cadeiras para a biblioteca.

Assim sendo, agradecemos e despedimos. 

Atenciosamente, 

Simone Lucas Gonçalves de Oliveira 

Coordenadora de Serviços da Biblioteca Prof. Joel Martins – FE/Unicamp 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

BIBLIOTECA PROF. JOEL MARTINS 

https://www.fe.unicamp.br/a-fe/biblioteca | bibfe@unicamp.br 
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1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP 

1. Cadastro:

Biblioteca: Biblioteca Prof. Joel Martins - Faculdade de 

Educação/Unicamp 

Data: 26/08/2022 

E-mail: bibfe@unicamp.br Ramal: (19) 3521-5571 

Responsável(is) pela proposta:  

Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira – Diretor da Faculdade de Educação/Unicamp 

Profa. Ana Lúcia Guedes Pinto – Coordenadora da Comissão de Biblioteca 

Simone Lucas Gonçalves de Oliveira – Coordenadora de Serviços da Biblioteca 

2. Título:

Modernização da Biblioteca Prof. Joel Martins: promovendo a acessibilidade, o bem-estar das pessoas e a

qualidade de vida no trabalho

3. Objetivo (s):

 Modernizar as instalações de acesso à biblioteca e promover a acessibilidade para pessoas com

dificuldades de locomoção;

 Modernizar os mobiliários de uso dos profissionais que trabalham na biblioteca e promover a qualidade

de vida no trabalho.

4. Beneficiários diretos do projeto e seus impactos:

Neste projeto, são solicitados: portas com abertura automática para a entrada principal da biblioteca, 

pisos emborrachados táteis e antiderrapantes para as rampas, e cadeiras ergonômicas.  

Entendemos que este projeto apresenta ações que proporcionam a ressignificação dos espaços e a 

modernização de infraestruturas, pois, ao propor a substituição das portas da entrada principal que ainda 

são do modelo de giro por portas de correr com abertura automática; dos pisos emborrachados das rampas 

que estão desgastados e sem antiderrapantes; e das cadeiras dos profissionais que não são ergonômicas, 

pretende-se que o investimento tanto modernize infraestruturas como torne o ambiente da biblioteca mais 

acessível, acolhedor e humanizado. 

Os beneficiários diretos serão o público em geral, as pessoas com deficiência física, e os profissionais 

da biblioteca. Um acesso à biblioteca mais modernizado e um ambiente de estudo melhor 

climatizado beneficiarão a todos, pois, atualmente, a porta atual representa um desafio para a manutenção 

do sistema de ar-condicionado. As pessoas com deficiência terão acesso a entrada da biblioteca com 

maior facilidade. Os profissionais, ao contarem com assentos novos e ergonômicos, amenizarão seus 

problemas com as dores lombares. 

5. Contribuição direta com as ações, produtos e atividades realizadas na biblioteca:

A modernização de infraestruturas e a ressignificação de espaços, visando promover a melhoria do 

acesso, da acessibilidade, do fluxo de pessoas e do bem-estar da comunidade universitária, contribuem 

para que a biblioteca cumpra a sua missão “provimento de serviços e produtos de informação como apoio 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo como valores a excelência nos resultados e a 

humanização das relações no ambiente universitário”. Nesse sentido, entendemos que todas as ações da 

biblioteca serão beneficiadas com as melhorias a serem advindas, no entanto, pontua-se as principais:  

- Relação da biblioteca com a comunidade usuária: acolhimento; visita orientada; circulação de publicações;

visita a exposições; pesquisas nas coleções; levantamentos bibliográficos; acesso à biblioteca infanto-juvenil

para uso do espaço e recursos – livros infantis, quebra-cabeças, jogos de dama, xadrez, etc.; acesso às

demais áreas da biblioteca. As atividades elencadas, que envolvem grande fluxo diário de pessoas,

provenientes dos diferentes lugares da Universidade; bem como a presença de pessoas com deficiência,

serão diretamente favorecidos com a contribuição direta dos investimentos.

- Processos técnicos da biblioteca: aquisição; catalogação; e apoio à pesquisa. São nessas áreas que se
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encontram a maior carência de assentos ergonômicos. As novas aquisições impactarão na redução da 

ausência dos profissionais dos seus postos de trabalho, pois, hoje, com frequência, necessitam recorrer à 

médicos e a analgésicos para a redução de dores lombares. Na Faculdade, na esfera da CIPA, há um 

levantamento dessas necessidades e uma perspectiva a longo prazo para a solução do problema, porém, 

entendemos que a antecipação da providência poderá surtir resultados positivos imediatos. 

6. Justificativa:

Ocupando um prédio de 3 andares com uma metragem total de 2.100m², a biblioteca dispõe de 

acervos impressos, com aproximadamente 200.000 materiais, incluindo livros, fascículos de periódicos, 

trabalhos acadêmicos, etc., e de coleções online, que contêm e-books, periódicos eletrônicos, bases de 

dados, e tantos outros materiais. De acesso livre, disponibiliza coleções e espaços de leituras e estudos, 

realiza e oferece serviços especializados de informação, apoio editorial, curadoria de exposições, 

preservação da memória institucional, conservação e restauro, oficinas de leituras, rodas de conversas, 

eventos culturais, etc. consistindo em espaço e infraestrutura estratégicos para a aprendizagem, vivência e 

convivência da comunidade acadêmica da Faculdade de Educação e de outras unidades da Unicamp, 

especialmente daquelas que oferecem formação em Licenciatura, que têm na FE e em sua biblioteca uma 

base de apoio às suas atividades de ensino e pesquisa. 

Possui também a Coleção Especial Maurício Tragtenberg; coleções de livros didáticos e livros 

escolares do Centro de Documentação de Ensino em Ciências e do Centro de Estudos Memória e Pesquisa 

em Educação Matemática, com muitas publicações do início do século passado; coleção de filmes em DVD 

que são exibidos nas Programações do Cine Biblioteca FE, Cine Adunicamp e Cine da Casa do Lago. 

Em suas instalações está o Centro de Memória em Educação, com o qual compartilha espaço físico, 

recursos materiais e tecnológicos e projetos institucionais. 

É válido destacar que a Biblioteca da Faculdade de Educação, que tradicionalmente é fecunda nas 

relações com o seu usuário e com a Faculdade de Educação,  tem atuado em frentes de extensão, como 

por exemplo: oferecimento de apoio na organização da Biblioteca da Escola Estadual de Primeiro Grau 

Sérgio Pereira Porto; parceria com sistema educativo da Unicamp, em que professores usam a Biblioteca 

Infanto-juvenil para atividades de formação em leitura com as crianças que frequentam o sistema; 

oferecimento de formação para a organização da biblioteca do Acampamento Marielle Vive!; dentre tantas 

outras iniciativas, que confirmam o protagonismo da biblioteca no ambiente universitário. 

Destacam-se também os projetos que a Biblioteca desenvolve junto com os professores da FE, no 

âmbito da Pro-reitoria de Extensão, com o objetivo de promover ações que incentivem o hábito de leitura e 
o conhecimento da diversidade literária, tais como as literaturas emergentes - obras infantis sobre 

africanidades, povos originários, questões de gênero e inclusão, no intuito de consolidar uma cultura de 

formação de leitores 

Em 2019, ano que antecedeu a descoberta da Covid-19, a biblioteca teve um fluxo de 59.378 

circulações de publicações e 12.183 empréstimos de chaves (Informações do Sophia Biblioteca-2019), o 

que demonstra que naquele ano tivemos em torno de 350 pessoas por dia na biblioteca. Ressaltamos que 

o fato da Biblioteca ser a base referencial e instrumental para contribuir na formação e desenvolvimento do 
protagonismo dos professores de Educação Básica, como futuros formadores, explica a frequência assídua 
dos usuários e reforça a necessidade do investimento na qualificação da sua infraestrutura.

Toda essa dinâmica de ser, fazer e estar no ambiente universitário, que coloca a Biblioteca Prof. 

Joel Martins num patamar de vanguarda nas questões relacionadas à gestão da informação e do conhecimento, 

também representa muitos desafios, por exemplo: fluxo de pessoas procedentes de diferentes unidades de 

ensino da Unicamp e do ambiente externo que traz consigo toda uma diversidade, inclusive pessoas com 

deficiência; e o desgaste e obsolescência das instalações que comprometem  o bem-estar dos usuários e a 

qualidade de vida dos profissionais em seus espaços de trabalho.  

Assim, se torna necessário a substituição da porta principal e dos pisos emborrachados das 

rampas da biblioteca, que por estarem antigos e desgastados pelo tempo, já não atendem às 

normalizações de acessibilidade, uma vez que as instalações ocorreram na ocasião da inauguração 

do prédio, em 2001. Desejamos que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos 

assegurados, conforme define a Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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Portaria Unicamp GR-067/2019, de 18/07/2019, cujo objetivo é garantir condições de acessibilidade e 

permanência às pessoas com deficiência. Justifica-se também a troca das portas devido à necessidade de 

preservar a climatização da biblioteca; o sistema do ar-condicionado, que hoje temos instalado, representa 

um desafio para a manutenção. Relacionamos também a aquisição de novas cadeiras para os profissionais 

da biblioteca, pois as cadeiras atuais não são ergonômicas e estão desgastadas devido ao uso frequente e 

ao tempo de compra, o que causa desconforto e dores lombares em diversas pessoas da equipe de 

profissionais da biblioteca.  

Compreendemos que as demandas são inerentes às áreas essenciais da biblioteca e os 

investimentos poderão gerar benefícios a grande proporção da comunidade universitária. 

7. Planejamento

7.1 Sub-Proposta 

Atividades Resultados 
Esperados 

Métricas de 
acompanhamento 

Prazo de execução 

Aquisição e 
instalação de 
portas com 
abertura 
automática para a 
entrada principal 
da biblioteca 

Modernização; 
Promoção da 
acessibilidade 
Preservação do 
sistema de ar-
condicionado; 
Preservação do acervo; 
Bem-estar da 
comunidade usuária da 
biblioteca 

Frequência de pessoas 
com deficiência ou 
dificuldades de locomoção 
x acessibilidade; 
Ar-condicionado x 
demandas por 
manutenção; 
Preservação do acervo x 
Estabilidade da 
climatização; 
Frequência geral de 
pessoas x reclamações 
quanto ao acesso e 
climatização 

1 ano: 
Primeiro a terceiro mês: 
providências de aquisição 
Quanto a sexto mês: 
providências de instalação 
Sétimo ao nono mês: 
métricas de 
acompanhamento 
Décimo ao décimo segundo 
mês: prestação de contas 

Aquisição e 
instalação de pisos 
emborrachados 
táteis e 
antiderrapantes 
para as rampas  

Modernização; 
Promoção da 
acessibilidade 

Frequência de pessoas 
com deficiência ou 
dificuldades de locomoção 
x acessibilidade; 
Instalação x quedas nas 
rampas 

Idem anterior 

Aquisição de 
cadeiras 
ergonômicas 

 Modernização;

 Promoção da saúde
e qualidade de vida
no trabalho

Uso das cadeiras 
ergonômicas x dores 
lombares 
Uso das cadeiras 
ergonômicas x redução da 
ausência no trabalho 

Idem anterior 
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Descrição Qtde 
Unitário 

R$ 
Total R$ Justificativa e/ou observação 

Aquisição e instalação de duas 
portas de correr em esquadrias 
em alumínio linha Gold com 
vidro temperado incolor de 06 
mm com alumínio na cor 
branca, medindo 2110 x 1800 

2 3.000,00 6.000,00 

Modernização; 

Atendimento das normas de 
acessibilidade; 

Preservação do sistema de ar-
condicionado; 

Preservação do acervo; 

Bem-estar da comunidade usuária da 
biblioteca 

Sistema de fechamento 
automático marca – Linea Slim 

1 13.000,00 13.000,00 Idem anterior 

Aquisição e instalação de 95,00 
m² de piso emborrachado (tipo 
grão de arroz); 65,00m de 
cantoneira de vinil; 65,00m de 
rodapé de 70 mm 

25.950,00 

Modernização; 

Atendimento das normas de 
acessibilidade 

Remoção de 95,00m² de piso 
existente e preparação da base 
para receber o piso novo 

3.325,00 

Modernização; 

Atendimento das normas de 
acessibilidade 

Cadeiras giratórias 
ergonômicas, espuma injetada 
com tecido poliéster, 
regulagem de altura e 
inclinação do encosto, 
mecanismo back system com 2 
alavancas, pistão a gás, braços 
reguláveis, base 5 patas de aço 
com capa de polipropileno 
preto, rodízios de nylon 

3 575,00 1.725,00 

Modernização; 

Promoção da saúde e qualidade de 
vida no trabalho 

Valor total R$ 

50.000,00 

8. Considerações finais

Relatamos que a Faculdade de Educação, neste momento, também reivindica investimentos com a 

Reitoria da Universidade, para a manutenção da fachada da Biblioteca e da área interna no piso térreo, 

buscando a solução de problemas de fissuras, infiltrações e instalações desgastadas, o que evidencia a 

contrapartida da Faculdade e, ao mesmo tempo, o delineamento de planos de ações em conjunto, tendo em 

vista a revitalização, modernização e ressignificação dos espaços da biblioteca, tornando-os ainda mais 

acessíveis, acolhedores e humanizados.  
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Documento assinado eletronicamente por Renê José Trentin Silveira, DIRETOR DE UNIDADE UNIVERSITÁRIA, em
26/08/2022, às 09:24 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lúcia Guedes Pinto, PROFESSOR TITULAR, em 26/08/2022, às 18:41
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Librian Comércio de Produtos p/ Instalações Comerciais Ltda-EPP 

Rua Oswaldo Oscar Barthelson, nº 1249, Jardim Londres, Campinas SP - CEP: 13060-080 

CNPJ- 01.352.907/0001-82  Inscr. Estadual- 244.575.561-116 

Fone:  (19) 3268-3718   -   Fone / Fax: (19) 3268-1714 

_________________________________________________________________________ 

Campinas, 22 de Agosto de 2022. 

ORÇAMENTO 

Universidade Estadual de Campinas    

A/C Simone   

Rua Bertrand Russel,  801 - Cid. Universitária, Campinas/SP 

Email: bibfe@unicamp.br  

Tel (19) 3521-5571  

Qtd. Descrição Valor 

unit. 

Valor 

1 

1 

FECHAMENTO PORTA BALÇÃO BIBLIOTECA 

Fornecimento e instalação de 02 portas de correr , em 

esquadrias em alumínio linha gold com  vidro temp incolor 

de 06 mm com aluminio na cor branca. 

Medindo 2110 x  1800 

Opcional sistema de fechamento automático marca LINEA 

SLIM 

R$ 6.000,00 

R$ 13.000,00 

Condições de pagamento:   Faturado no padrão Unicamp 

Prazo de entrega:   15/20 dd

Sidnei – Tel.:  ( 19 ) 3227-5985  992 159 550 

mailto:bibfe@unicamp.br


GA.NOGUEIRA DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI - EPP. 
Rua São Paulo, 369 – Vila Santana – Valinhos/ SP CEP: 13274-11 

TELEFONES: (19) 3229-9520 (19) 97403-4264 
www.ganogueira.com.br – e-mail:  comercial@ganogueira.com.br - ganogueira@ganogueira.com.br 

DIVISÓRIAS FORROS 
Naval PVC 
PVC Isopor 
Dry Wall Fibra mineral 
Sanitárias Acústico 
Outras Outros 

Campinas, 16 de Agosto de 2022. 

PARA: FE- UNICAMP  
A/C: Sr (a). Simone/ Yoko 

Orçamento: 15156 

Atendendo a solicitação de vossa senhoria, temos o prazer de apresentar a nossa proposta para 
fornecimento de material e mão de obra, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

I – DESCRIÇÃO 

Item 01  

95,00 m² de piso emborrachado (tipo Gao de arroz) 
65,00m de cantoneira vinilica 
65,00m de rodapé de 70 mm 
Valor: R$ 25.950,00 
Obs: O piso é sob encomenda, o prazo de entrega do mesmo pode ser de 15 a 20 dias uteis. 

Item 02  

Remoção de 95,00m² de piso existente e preparação da base para receber o piso novo 
Valor: R$ 3.325,00  

Valor total: R$ 29.275,00 

II - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15 ddl 
80% faturado como material e 20% como serviços 

III - VALIDADE DA PROPOSTA 

15 dias 

IV – OBSERVAÇÕES 

Início: a combinar 
Empresa Optante pelo Simples Nacional 
Estamos de acordo com as normas de segurança da Unicamp (previsto na Resolução GR-046/2011) 
BCO. BRASIL - Ag. 6852-7 - C.c.: 9262-2 

Atenciosamente, 
 Giomar Audencio Nogueira 

http://www.ganogueira.com.br/
mailto:comercial@ganogueira.com.br
mailto:ganogueira@ganogueira.com.br


Conheça nosso showroom - Av. Francisco José de C. Andrade, 612 – Jd. Chapadão – Campinas / SP  Página 1 de 1 

Av. Francisco José de Camargo Andrade, 612 

Jd. Chapadão – Campinas – SP – CEP:13070-055 

Fone / Fax: (19) 3241.4711 / 3243.2761 

http://www.genecamp.com.br 

Email: vendas@genecamp.com.br 

CNPJ: 58.746.108/0001-08 

Cliente  Biblioteca -  Faculdade de Educação – Unicamp 
Simone L.Gonçalves Oliveira. 
Fone 19 – 3521.5571 
Email  sigo14@unicamp.br     

Orçamento – Cadeiras giratórias. 

Item Qtde Descrição P.Unit. (R$) P.Total (R$)

01 10 Cadeiras giratórias ergonômicas , espuma injetada com tecido poliéster, 
regulagem de altura e inclinação do encosto , mecanismo back system 
com 2 alavancas , pistão a gás , braços reguláveis , base 5 patas de aço 
com capa de polipropileno preto , rodízios de nylon , marca Amazonas. 

Executiva encosto 430 mm L x 420mm A   Assento 460mm L x 430mm P 575,00 

Diretor encosto 460mm L x 480mm A  Assento 490mm L x 480mm P 780,00 

Presidente encosto 610 mm A x 460mm L Assento 490 mm L x 480mm P 890,00 

Total (R$) 

Prazo de Entrega: 05 dias 
Validade da Proposta: 10 Dias 
Condições de Pagamento: 28 dias , a vista com 3% desconto ou a combinar. 
Garantia: Moveis para 12 meses. 
Frete e montagem : grátis EM CAMPINAS . 

Empresa optante pelo simples paulista. 
Mobiliário produzido em conformidade com as normas de ergonomia do SST, NR-17 da ABNT. 

 Campinas, 10 de agosto de 2022. 

Atenciosamente, 

Kazuo Kitagata 
Departamento de Vendas 

mailto:sigo14@unicamp.br


1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP 

 

1. Cadastro: 

Biblioteca: Biblioteca Prof. Joel Martins - Faculdade de 

Educação/Unicamp 

Data: 26/08/2022 

E-mail: bibfe@unicamp.br  Ramal: (19) 3521-5571 

Responsável(is) pela proposta:  

Prof. Dr. Renê José Trentin Silveira – Diretor da Faculdade de Educação/Unicamp 

Profa. Ana Lúcia Guedes Pinto – Coordenadora da Comissão da Biblioteca Prof. Joel Martins   

Simone Lucas Gonçalves de Oliveira 

2. Título:  

Modernização da Biblioteca Prof. Joel Martins: promovendo a acessibilidade, o bem-estar das pessoas e a 

qualidade de vida no trabalho 

3. Objetivo (s): 

 Modernizar as instalações de acesso à biblioteca e promover a acessibilidade para pessoas com 

dificuldades de locomoção;  

 Modernizar os mobiliários de uso dos profissionais que trabalham na biblioteca e promover a qualidade 

de vida no trabalho. 

4. Beneficiários diretos do projeto e seus impactos: 

Neste projeto, são solicitados: portas com abertura automática para a entrada principal da biblioteca, 

pisos emborrachados táteis e antiderrapantes para as rampas, e cadeiras ergonômicas.  

Entendemos que este projeto apresenta ações que proporcionam a ressignificação dos espaços e a 

modernização de infraestruturas, pois, ao propor a substituição das portas da entrada principal que ainda 

são do modelo de giro por portas de correr com abertura automática; dos pisos emborrachados das rampas 

que estão desgastados e sem antiderrapantes; e das cadeiras dos profissionais que não são ergonômicas, 

pretende-se que o investimento tanto modernize infraestruturas como torne o ambiente da biblioteca mais 

acessível, acolhedor e humanizado. 

Os beneficiários diretos serão o público em geral, as pessoas com deficiência física, e os profissionais 

da biblioteca. Um acesso à biblioteca mais modernizado e um ambiente de estudo melhor climatizado 

beneficia a todos, pois, atualmente, a porta atual representa um desafio para a manutenção do sistema de 

ar-condicionado. As pessoas com deficiência terão acesso a entrada da biblioteca com maior facilidade. Os 

profissionais, ao contarem com assentos novos e ergonômicos, amenizarão seus problemas com as dores 

lombares. 

5. Contribuição direta com as ações, produtos e atividades realizadas na biblioteca: 

A modernização de infraestruturas e a ressignificação de espaços, visando promover a melhoria do 

acesso, da acessibilidade, do fluxo de pessoas e do bem-estar da comunidade universitária, contribuem 

para que a biblioteca cumpra a sua missão “provimento de serviços e produtos de informação como apoio 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo como valores a excelência nos resultados e a 

humanização das relações no ambiente universitário”. Nesse sentido, entendemos que todas as ações da 

biblioteca serão beneficiadas com as melhorias a serem advindas, no entanto, pontua-se as principais:  

- Relação da biblioteca com a comunidade usuária: acolhimento; visita orientada; circulação de publicações; 

visita a exposições; pesquisas nas coleções; levantamentos bibliográficos; acesso à biblioteca infanto-juvenil 

para uso do espaço e recursos – livros infantis, quebra-cabeças, jogos de dama, xadrez, etc.; acesso às 

demais áreas da biblioteca. As atividades elencadas, que envolvem grande fluxo diário de pessoas, 

provenientes dos diferentes lugares da Universidade; bem como a presença de pessoas com deficiência, 

serão diretamente favorecidos com a contribuição direta dos investimentos. 

- Processos técnicos da biblioteca: aquisição; catalogação; e apoio à pesquisa. São nessas áreas que se 
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encontram a maior carência de assentos ergonômicos. As novas aquisições impactarão na redução da 

ausência dos profissionais dos seus postos de trabalho, pois, hoje, com frequência, necessitam recorrer à 

médicos e a analgésicos para a redução de dores lombares. Na Faculdade, na esfera da CIPA, há um 

levantamento dessas necessidades e uma perspectiva a longo prazo para a solução do problema, porém, 

entendemos que a antecipação da providência poderá surtir resultados positivos imediatos. 

6. Justificativa: 

Ocupando um prédio de 3 andares com uma metragem total de 2.100m², a biblioteca dispõe de 

acervos impressos, com aproximadamente 200.000 materiais, incluindo livros, fascículos de periódicos, 

trabalhos acadêmicos, etc., e de coleções online, que contêm e-books, periódicos eletrônicos, bases de 

dados, e tantos outros materiais. De acesso livre, disponibiliza coleções e espaços de leituras e estudos, 

realiza e oferece serviços especializados de informação, apoio editorial, curadoria de exposições, 

preservação da memória institucional, conservação e restauro, oficinas de leituras, rodas de conversas, 

eventos culturais, etc. consistindo em espaço e infraestrutura estratégicos para a aprendizagem, vivência e 

convivência da comunidade acadêmica da Faculdade de Educação e de outras unidades da Unicamp, 

especialmente daquelas que oferecem formação em Licenciatura, que têm na FE e em sua biblioteca uma 

base de apoio às suas atividades de ensino e pesquisa. 

  Possui também a Coleção Especial Maurício Tragtenberg; coleções de livros didáticos e livros 

escolares do Centro de Documentação de Ensino em Ciências e do Centro de Estudos Memória e Pesquisa 

em Educação Matemática, com muitas publicações do início do século passado; coleção de filmes em DVD 

que são exibidos nas Programações do Cine Biblioteca FE, Cine Adunicamp e Cine da Casa do Lago.  

Em suas instalações está o Centro de Memória em Educação, com o qual compartilha espaço físico, 

recursos materiais e tecnológicos e projetos institucionais. 

É válido destacar que a Biblioteca da Faculdade de Educação, que tradicionalmente é fecunda nas 

relações com o seu usuário e com a Faculdade de Educação,  tem atuado em frentes de extensão, como 

por exemplo: oferecimento de apoio na organização da Biblioteca da Escola Estadual de Primeiro Grau 

Sérgio Pereira Porto; parceria com sistema educativo da Unicamp, em que professores usam a Biblioteca 

Infanto-juvenil para atividades de formação em leitura com as crianças que frequentam o sistema; 

oferecimento de formação para a organização da biblioteca do Acampamento Marielle Vive!; dentre tantas 

outras iniciativas, que confirmam o protagonismo da biblioteca no ambiente universitário. 

 Destacam-se também os projetos que a Biblioteca desenvolve junto com os professores da FE, no 

âmbito da Pro-reitoria de Extensão, com o objetivo de promover ações que incentivem o hábito de leitura, o 

conhecimento da diversidade literária, tais como, as literaturas emergentes; obras infantis sobre as 

africanidades; os povos originários e literatura sobre as questões de gênero e de inclusão, no intuito de 

estabelecer a cultura e formação de leitores 

Em 2019, ano que antecedeu a descoberta da Covid-19, a biblioteca teve um fluxo de 59.378 

circulações de publicações e 12.183 empréstimos de chaves (Informações do Sophia Biblioteca-2019), o 

que demonstra que naquele ano tivemos em torno de 350 pessoas por dia na biblioteca. Ressaltamos que 

o fato da Biblioteca ser a base referencial e instrumental para contribuir na formação e desenvolvimento do 

protagonismo dos professores de Educação Básica, como futuros formadores, explica a frequência assídua 

dos usuários e reforça a necessidade do investimento na qualificação da sua estrutura material. 

Toda essa dinâmica de ser, fazer e estar no ambiente universitário, coloca a Biblioteca Prof. Joel 

Martins num patamar de vanguarda nas questões relacionadas à gestão da informação e do conhecimento, 

também representa muitos desafios, por exemplo: fluxo de pessoas procedentes de diferentes unidades de 

ensino da Unicamp e do ambiente externo que traz consigo toda uma diversidade, inclusive pessoas com 

deficiência; e o desgaste e obsolescência das instalações que comprometem  o bem-estar dos usuários e a 

qualidade de vida dos profissionais em seus espaços de trabalho.   

Assim, se torna necessário a substituição da porta principal e dos pisos emborrachados das rampas 

da biblioteca, que por serem antigos e desgastados pelo tempo, já não atendem às normalizações de 

acessibilidade, uma vez que as instalações ocorreram na ocasião da inauguração do prédio, em 2001. 

Desejamos que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos assegurados, conforme define a 
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Portaria Unicamp GR-067/2019, de 18/07/2019, cujo objetivo é garantir condições de acessibilidade e 

permanência às pessoas com deficiência. Justifica-se também a troca das portas devido à necessidade de 

preservar a climatização da biblioteca; o sistema do ar-condicionado, que hoje temos instalado, representa 

um desafio para a manutenção. Relacionamos também a aquisição de novas cadeiras para os profissionais 

da biblioteca, pois as cadeiras atuais não são ergonômicas e estão desgastadas devido ao uso frequente e 

ao tempo de compra, o que causa desconforto e dores lombares em diversas pessoas da equipe de 

profissionais da biblioteca.  

Compreendemos que as demandas são inerentes às áreas essenciais da biblioteca e os 

investimentos poderão gerar benefícios a grande proporção da comunidade universitária.  

7.  Planejamento 

7.1 Sub-Proposta  

Atividades 
 

Resultados 
Esperados 

Métricas de 
acompanhamento 

Prazo de execução 

Aquisição e 
instalação de 
portas com 
abertura 
automática para a 
entrada principal 
da biblioteca 

Modernização; 
Promoção da 
acessibilidade 
Preservação do 
sistema de ar-
condicionado; 
Preservação do acervo; 
Bem-estar da 
comunidade usuária da 
biblioteca 

Frequência de pessoas 
com deficiência ou 
dificuldades de locomoção 
x acessibilidade; 
Ar-condicionado x 
demandas por 
manutenção; 
Preservação do acervo x 
Estabilidade da 
climatização; 
Frequência geral de 
pessoas x reclamações 
quanto ao acesso e 
climatização 

1 ano: 
Primeiro a terceiro mês: 
providências de aquisição 
Quanto a sexto mês: 
providências de instalação 
Sétimo ao nono mês: 
métricas de 
acompanhamento 
Décimo ao décimo segundo 
mês: prestação de contas 

Aquisição e 
instalação de pisos 
emborrachados 
táteis e 
antiderrapantes 
para as rampas  

Modernização; 
Promoção da 
acessibilidade 

Frequência de pessoas 
com deficiência ou 
dificuldades de locomoção 
x acessibilidade; 
Instalação x quedas nas 
rampas 

Idem anterior 

Aquisição de 
cadeiras 
ergonômicas 

 Modernização; 

 Promoção da saúde 
e qualidade de vida 
no trabalho 

Uso das cadeiras 
ergonômicas x dores 
lombares 
Uso das cadeiras 
ergonômicas x redução da 
ausência no trabalho 

Idem anterior 
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Descrição Qtde 
Unitário 

R$ 
Total R$ Justificativa e/ou observação 

Aquisição e instalação de duas 
portas de correr em esquadrias 
em alumínio linha Gold com 
vidro temperado incolor de 06 
mm com alumínio na cor 
branca, medindo 2110 x 1800 

2 3.000,00 6.000,00 

Modernização; 
 
Atendimento das normas de 
acessibilidade; 
 
Preservação do sistema de ar-
condicionado; 
 
Preservação do acervo; 
 
Bem-estar da comunidade usuária da 
biblioteca 

Sistema de fechamento 
automático marca – Linea Slim 

1 13.000,00 13.000,00 Idem anterior 

 
Aquisição e instalação de 95,00 
m² de piso emborrachado (tipo 
grão de arroz); 65,00m de 
cantoneira de vinil; 65,00m de 
rodapé de 70 mm 

  25.950,00 

Modernização; 
 
Atendimento das normas de 
acessibilidade 

Remoção de 95,00m² de piso 
existente e preparação da base 
para receber o piso novo 

  3.325,00 

Modernização; 
 
Atendimento das normas de 
acessibilidade 

Cadeiras giratórias 
ergonômicas, espuma injetada 
com tecido poliéster, 
regulagem de altura e 
inclinação do encosto, 
mecanismo back system com 2 
alavancas, pistão a gás, braços 
reguláveis, base 5 patas de aço 
com capa de polipropileno 
preto, rodízios de nylon 

3 575,00 1.725,00 

Modernização; 
 

Promoção da saúde e qualidade de 
vida no trabalho 

Valor total R$ 

50.000,00 

 

  

 

8. Considerações finais 

 Relatamos que a Faculdade de Educação, neste momento, também reivindica investimentos com a 

Reitoria da Universidade, para a manutenção da fachada da Biblioteca e da área interna no piso térreo, 

buscando a solução de problemas de fissuras, infiltrações e instalações desgastadas, o que evidencia a 

contrapartida da Faculdade e, ao mesmo tempo, o delineamento de planos de ações em conjunto, tendo em 

vista a revitalização, modernização e ressignificação dos espaços da biblioteca, tornando-os ainda mais 

acessíveis, acolhedores e humanizados.  
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