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O CERLIJ (Centro de Referência em Literatura Infantil e Juvenil), criado na FABICO/UFRGS
em 1984, teve seu acervo doado para o IFRS – Campus Porto Alegre e é composto por 3000
títulos infantis, juvenis e Literatura Sul Rio-Grandense, nos idiomas português, inglês e
espanhol sendo que, algumas obras não são mais editadas. Em 2017 foi criado o Projeto de
Extensão “Leitura e Literatura no Curso Técnico em Biblioteconomia: uma proposta para o
CERLIJ 2017” que visa difundir e disseminar a leitura, a informação, a acessibilidade e a
literatura no Curso Técnico em Biblioteconomia e para a comunidade. O acervo está em
processo de crescimento a partir de uma parceria com as editoras a fim de compor o Centro
Referencial. Os objetivos do projeto de Extensão são: propiciar aos alunos a aplicação dos
conhecimentos construídos ao longo do Curso na realização de processamentos técnicos
para tratamento do acervo; realizar ações emergenciais para preservação e conservação do
acervo; organizar e dinamizar o espaço do CERLIJ para possibilitar o acesso à comunidade
interna e externa; disseminar informações do CERLIJ para alunos, professores, técnicos,
pesquisadores e comunidade; utilizar o CERLIJ como biblioteca laboratório; realizar ações de
promoção cultural e estabelecer parcerias com outras instituições. As ações estão voltadas
para a comunidade na realização de atividades culturais de incentivo à leitura e de leitura
inclusiva para as pessoas com deficiência. Também será disponibilizado o acervo para
pesquisadores. O acervo encontra-se em processo de higienização e de organização técnica
como classificação e registro em sistema automatizado de bibliotecas (PHL). As ações de
incentivo à leitura, à literatura e que promovem a acessibilidade fazem parte da Rede de
Leitura Inclusiva (GT RS/POA), que dentre estas promoverá um grande Evento no Campus
Porto Alegre para toda comunidade, no segundo semestre de 2017, com a oferta de palestras,
oficinas e ações atendendo a todos e, em especial, as pessoas com deficiência visual. O
Projeto procura atender o princípio da indissociabilidade: Ensino, Pesquisa e Extensão
oportunizando, neste espaço, na modalidade Ensino, uma biblioteca laboratório e um espaço
para Contação de Histórias. Em relação à Pesquisa, oferece um acervo que, é referência em
literatura infantil, juvenil e Sul Rio-Grandense. Na Extensão, há ofertas de ações direcionadas
para a comunidade, de promoção da leitura e da literatura e de acesso à informação, inclusive
com a previsão de diversas ações para atender a comunidade interna e externa do IFRS.
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