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Letras 
Fonte arial tamanho 12 

Apoio 
Pic Jr - Programa de Iniciação Cientifica Jr 2012 

BCCL – Biblioteca Central Cesar Lattes 
PRP – Pro-Reitoria de Pesquisa 

NIED – Núcleo de Informática Aplicada à Educação 
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Softwares 

 Braille Music Editor; 

 Braille Fácil; 

 Delta Talk; 

 Finale; 

 Jaws; 

 Magic;  

 ABBYY 

 OpenBook; 

 Sistema DosVox; 

 TGD Pro; 

 Virtual Vision; 

 Winbraille; 

 DosVox 

 MECDaisy 

 ZoomText 
 
 Textaloud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia assistiva no LAB 
 

Equipamentos  

 9 computadores; 

 Cubaritmo; 

 Equipamentos de auxílio à 

mobilidade; 

 2 Impressoras Braille; 

 Linha Braille; 

 Lupa eletrônica; 

 Lupas em régua e de apoio;  

 2 Máquinas Braille de digitação; 

 Scanner; 

 Scanner “Book Reader” (com 

recursos de áudio); 

 Scanner SARA – Leitor autônomo de 

textos; 

 Soroban, Regletes, e Rotuladora 
Braille. 

 



O projeto Laboratório de Acessibilidade (LAB) da Biblioteca Central Cesar Lattes da Unicamp foi 
concebido em 1998, uma iniciativa que antecedeu as principais leis de acessibilidade, que a partir de 
1999 determinariam a adequação das universidades às pessoas com deficiência. A década de 2000 
trouxe inúmeros avanços, pois em paralelo às crescentes exigências legais, as inovações em 
tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) ampliam, às pessoas com deficiência, as 
oportunidades de acesso ao conhecimento.  Apesar de sua relevância, o acesso à informação via 
interface tecnológica é apenas parte do processo de inclusão no meio acadêmico, pois acessibilidade 
plena envolve outros aspectos: mudança de atitude frente às diferenças, adequação arquitetônica e dos 
meios de comunicação, adaptação dos programas de ensino e de avaliações, acessibilidade aos 
portais, conscientização da comunidade universitária, entre outros. A existência do LAB desde 2003 tem 
provocado mudanças significativas e novos olhares sobre as diferenças, inerentes aos seres humanos. 
Não apenas entre os funcionários da Biblioteca Central Cesar Lattes, aos alunos que frequentam seus 
espaços, mas também pelo poder de atração que exerce sobre estudos e pesquisas nas áreas 
correlatas. Uniram-se ao LAB pesquisadores de outras unidades da Unicamp que têm agregado imenso 
valor teórico e prático em acessibilidade e inclusão, fortalecendo os ideais de uma universidade aberta a 
todos, indistintamente e aproximando-nos das ações afirmativas em curso na Unicamp. Dentre elas, o 
Programa Ciência & Arte nas Férias, que anualmente traz 120 alunos das escolas públicas de 
Campinas por meio de um concorrido processo seletivo: esse programa deu oportunidade a alunas que 
desenvolveram interessantes projetos no LAB: “Construindo a diferença com a diferença: cartilha de 
acessibilidade” (2011) e “Quem conta um conto aumenta um ponto: os pontos do sistema braile podem 
virar um conto” (2012).  Em contato com o mundo da diversidade e da exclusão das minorias com 
deficiência, destacaram-se algumas alunas que posteriormente participaram do PIC Júnior (Programa 
de Iniciação Científica Junior). Convidadas a elaborar Histórias em Quadrinhos sobre a pesquisa 
escolar,  “Desvendando os Mistérios da Pesquisa Escolar Contados em Quadrinhos”  o quesito 
“Acessibilidade” não foi esquecido, porque havia uma consciência da valorização da diversidade 
humana. Uma vez mais, cumprimos nosso papel principal, que é desmistificar as deficiências, agora 
vistas como integrantes, ou como simples detalhes de seres humanos!  

 
 
 

 http://lab.bc.unicamp.br:8080/lab 

http://lab.bc.unicamp.br:8080/lab
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