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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE
OBRAS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL BEM
COMO DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS SENSORIAIS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E
INSTITUIÇÕES PRIVADAS ESPECIALIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA O PROGRAMA
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - Educação Especial – PNBE/ESP 2008

ERRATA DO EDITAL PNBE ESPECIAL 2008
1.

No ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DAS OBRAS
Onde se lê: ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DAS OBRAS
Leia-se: ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS OBRAS
...
Item 2. OBRAS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Onde se lê: 2.1. As obras em formato acessível que necessite da utilização de
computador para acesso, deverão estar configurados de modo compativel com DOS VOX e
da plataforma LINUX
Leia-se: 2.1. As obras em CD formato TXT que necessitem da utilização de
computador para acesso, deverão estar configurados de modo compatível com DOS VOX e a
plataforma LINUX.
Onde se lê: 2.4. As obras deverão ser em formato impresso e serem acompanhadas
de CD, versão TXT, para acessibilidade a alunos cegos a textos por meio de sintetizadores
de voz, e pelo menos em um dos seguintes formatos:
Leia-se: 2.4. As obras deverão ser apresentadas em formato impresso e serem
acompanhadas de CD em formato TXT, com as adaptações necessárias para utilização de
softwares leitores de texto.
Suprimir os subitens: 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 e 2.4.4 do Anexo III – Especificações
Técnicas das Obras.
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2.

No ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EXCLUSÃO

Item 1. OBRAS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
...
Onde se lê: 1.2. Critérios de Seleção

O acervo será composto por obras que abordam diferentes temas, de forma que
os docentes dos sistemas de ensino tenham acesso a textos que possibilitarão a construção de nova
práxis com mais autonomia e criticidade. Os formatos acessíveis inscritos pelas empresas, e que
necessitam da utilização de computadores para o acesso, deverão estar configurados de modo que
sejam compatíveis com a utilização do DOS VOX e da plataforma LINUX.

Leia-se: 1.2. Critérios de Seleção

O acervo será composto por obras que abordam diferentes temas, de forma que
os docentes dos sistemas de ensino tenham acesso a textos que possibilitarão a construção de nova
práxis com mais autonomia e criticidade. O CD formato TXT que acompanha as obras e que necessita
da utilização de computadores para o acesso, deverá estar configurado de modo que seja compatível
com a utilização do DOS VOX e da plataforma LINUX.

...

Suprimir o último parágrafo do Subitem 1.2.1. Qualidade do texto: “É importante
que as adaptações e traduções em Libras e/ou em Braille mantenham a qualidade da obra original”.
Onde se lê: Subitem 1.2.4. Adequação para acessibilidade

Serão selecionadas obras que contenham CD, formato TXT, acompanhado de
impresso em tinta, para acessibilidade a alunos cegos a textos por meio de sintetizadores de voz e
podem também ser apresentadas em pelo menos um dos seguintes formatos:

Leia-se: Subitem 1.2.4. Adequação para acessibilidade
Serão selecionadas obras que contenham o CD em formato TXT,
acoplado ao exemplar impresso em tinta.
Suprimir os subitens 1.2.4.1; 1.2.4.2; 1.2.4.3 e 1.2.4.4 do subitem: 1.2.4. Adequação
para acessibilidade - Anexo IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E EXCLUSÃO
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Item 2. OBRAS DE LITERATURA
...
Onde se lê: Subitem: 1.2.4. Adequação para acessibilidade

Serão selecionadas somente as obras que contenham o CD, versão TXT,
acoplado ao formato impresso em tinta.

Leia-se: Subitem: 1.2.4. Adequação para acessibilidade
Serão selecionadas obras que contenham CD, formato TXT, acompanhado
do exemplar impresso em tinta, em pelo menos um dos seguintes formatos:
1.2.4.1. Livro Digital em Língua de Sinais/Libras;
1.2.4.2. Livro em Braille (deverá estar de acordo com as Normas Técnicas
para produção de textos em Braille);
do texto); e

1.2.4.3. Livro em Áudio (será considerada a qualidade da voz e a marcação

1.2.4.4. Livro em Caracteres Ampliados (utilizar corpo 24 e formato Arial,
Verdana e Tahoma).
...
Onde se lê: Item 4. Critérios de Exclusão
5.0. A obra literária que veicular preconceitos de condição e econômico-social,
étnico-racial, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação;
5.1. obras que fizerem doutrinação de qualquer tipo, desrespeitando o caráter laico
e democrático do ensino público;
5.2. obras que utilizarem o material escolar como veículo de publicidade e difusão
de marcas, produtos ou serviços comerciais.

Leia-se: Item 4. Critérios de Exclusão
4.10. A obra literária que veicular preconceitos de condição e econômico-social,
étnico-racial, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação;
4.11. obras que fizerem doutrinação de qualquer tipo, desrespeitando o caráter laico
e democrático do ensino público;
4.12. obras que utilizarem o material escolar como veículo de publicidade e difusão
de marcas, produtos ou serviços comerciais.

Incluir: O Subitem 4.13. no Item 4. Critérios de Exclusão, com a seguinte redação:
4.13. obras que já foram adquiridas pelo FNDE/MEC em algum dos formatos
acessíveis descritos nesse Edital.

