https://youtu.be/aiV98xap0TY
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FOTOS DAS TURMAS
Figura 1 – A, B, e C: Desenvolvedores do Libras in code no IF Baiano;
D) Vídeo institucional dos setores do campus em Libras
D

https://youtu.be/h2Setkz6JeY

Fonte: Acervo do autor, 2019.
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https://youtu.be/_-oQcaWtdiQ

APRESENTAÇÃO
Este guia foi preparado para que surdos e ouvintes acessem os sinais dos
setores do IF Baiano, no campus Senhor do Bonfim, de forma bilíngue, ou seja tanto
em Libras como em português. Trata-se de um objeto didático e multimídia fomentado
pelo componente Libras, e desenvolvido na modalidade de projeto denominado Libras
in code no IF Baiano. Oferecemos ao leitor a condução visual, verbal e espacial pelos
diversos departamentos do instituto.
As turmas de Licenciatura em Ciências da Computação em parceria com a
Licenciatura em Ciências Agrárias, neste ano de 2019, trabalham para oferecer esse
mecanismo que visa ampliar o acesso e a comunicação entre surdos e ouvintes. Para
tanto, as equipes se dividiram entre os trabalhos de fotografia, gravação, edição,
impressão e divulgação. Parte do acervo em vídeo está hospedado no canal Master
Link Libras, criado e alimentado pelo professor Enos Figueredo de Freitas, a fim
oferecer suporte complementar. Além desses, o estudante Matheus Anacleto, do
ensino médio, também participou das últimas gravações, integrando ecologicamente
toda estrutura dos participantes dos cursos desta instituição.
A fim de explorar melhor o conteúdo, clique nos links que estão disponíveis
bem próximo das imagens, assim você visualiza o vídeo correspondente ao setor
fotografado. Além disso, no próprio campus, há alguns banners para estimular a
curiosidade e comunicação, visto que neles há possibilidade de acessar mediante os
códigos QR. A expectativa é que esse objeto proporcione mais conforto e equidade
nas relações sociais entre nossos estudantes, servidores e comunidade em geral
(surdos e ouvintes) que acessam os serviços desta instituição.
Figura 2 – (A) Link abaixo da foto que leva ao vídeo em Libras; (B) Banner com acessibilidade
em foto e vídeo em Libras mediante captura do QR code.

A

B

Fonte: Adaptado do acervo do autor, 2019.
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GUIA ACESSÍVEL PARA OS SETORES DO CAMPUS

Portaria
https://youtu.be/NvqrHSmQWGI

Agricultura I
https://youtu.be/PqL_qYpatMA

Complexo de Laboratórios
https://youtu.be/HjLtXv2cQjY

Casa
https://youtu.be/nVRn8gOtCxo

Agricultura III
https://youtu.be/Dd-gp0feGR8

Laboratório de informática
https://youtu.be/HjLtXv2cQjY
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Sala de aula
https://youtu.be/IvG-TJ21RPc

Laboratório de georreferenciamento
https://youtu.be/apLVhHtC77U

Agricultura II
https://youtu.be/0fuNk0pSlAM

Laboratório de topografia
https://youtu.be/ZZZXogFb12w

Agroindústria
https://youtu.be/nYFiAVQ3bF4

Ginásio Poliesportivo
https://youtu.be/24KehE095SU
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Piscina
https://youtu.be/T3cgOeuZlBE

Direção Geral
https://youtu.be/GpNrmsxoJo0

Banheiro feminino
https://youtu.be/4VqeSM0oWBQ

Pavilhão Administrativo
https://youtu.be/ckkNEoHSt1s

Direção Administrativa
https://youtu.be/BJD2hIESBpo

Banheiro masculino
https://youtu.be/iFMw8fo_7_s
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Colegiados
https://youtu.be/KC92I-lz9-M

Xerox / Reprografia
https://youtu.be/w9-0c-HoFN8

Pavilhão pedagógico
https://youtu.be/r1KxThGQW3g

CAE - Coordenação de apoio ao estudante
https://youtu.be/TyslOsTQsbI

Secretaria
https://youtu.be/VHiTdaZgEUw

Salas de aula - Pavilhão antigo
https://youtu.be/31Wm2LN92rw
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Cantina
https://youtu.be/WF-BjbdXBKk

Salas de aula
https://youtu.be/89FNKEdFfEY

Salas, gabinetes dos professores
https://youtu.be/pr1I5j90NX0

Novo pavilhão administrativo
https://youtu.be/ckkNEoHSt1s

NAPNE
https://youtu.be/fTLpvvWMROI

Coordenação de ensino
https://youtu.be/Vi6G61cP1cs
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Direção acadêmica
https://youtu.be/anu_SyZMNM0

Auditório
https://youtu.be/_RtalwIE7Cs

Biblioteca
https://youtu.be/xCSQckj-TbI

Coordenação de extensão
https://youtu.be/yATNbwS1hyA

Refeitório
https://youtu.be/-hxMUgSZvws

Sala de vídeo / Laboratório de Libras
https://youtu.be/Q1ywpvF5q0k
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Alojamento Masculino
https://youtu.be/Zr3wyivPe-g

Salão de eventos
https://youtu.be/LnHeclv7Fa8

Cooperativa
https://youtu.be/32nGaC0Jw-I

Alojamento Feminino
https://youtu.be/Rdh6xMjjuF8

Garagem
https://youtu.be/UK7YaEWp8o4

Ovinocultura
https://youtu.be/vv7b5tFzg0U
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Avicultura
https://youtu.be/acYEFaQc6F0

Zootecnia I
https://youtu.be/Qqt4a6m5K3U

Suinocultura
https://youtu.be/arjCbch3IWQ

Avicultura II
https://youtu.be/jNFaTfTR2TA

Zootecnia II
https://youtu.be/FAIb0C2oSKw

Zootecnia III
https://youtu.be/l2PGdMQXk7k
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Fábrica de ração
https://youtu.be/mW3hdU3_apo

Curral
https://youtu.be/risn66yhDzM

Capril Suspenso
https://youtu.be/oQ2FCMUhLrw

Galpão C2
https://youtu.be/sqOYx-7wYUw
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