
EIXO 1 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO, LEITURA E LITERATURA 
 

DIRETRIZ  OBJETIVO AÇÕES 
 

METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA    

1.1.1 Implantar 
bibliotecas 
municipais e ou 
estaduais em todos 
os municípios do 
Paraná; 

- Identificar os municípios 
prioritários (com menor IDH) e 
buscar parcerias municipais no 
apoio à implantação das 
bibliotecas. 
- Construir e equipar (acervo, 
móveis e equipamentos) 100 
Bibliotecas Municipais,  
 

Atingir 100% 
dos 
municípios, 
sendo 25 ao 
ano. 

2015 a 2018 Número de Bibliotecas 
Públicas por município, 
anualmente. 

SEEC SEED 

SEDU 

BPP 

PM’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Implantação de 
novas bibliotecas  

1.1.2 Atender a 
legislação relativa à 
universalização das 
bibliotecas nas 
instituições de ensino 
e à aquisição de 
materiais 
bibliográficos.  
 
 
 

Promover a implantação de 
bibliotecas escolares, com 
bibliotecário, em toda a rede 
estadual de ensino público, em 
cumprimento da Lei Federal nº 
12.244/2010. 
 
Solicitar a ampliação da  
função de bibliotecário no 
quadro técnico da SEED, para 
atendimento da  Lei Federal nº 
12.244/2010. 
 
Prever recursos orçamentários 
para o cumprimento da 
deliberação nº. 004/99, do 
Conselho Estadual de 
Educação, que define as 
normas para a criação, 
funcionamento e 
reconhecimento de atividades 
escolares em 
estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio no 
Estado.  
  
 
 

Implantar  
bibliotecas 
escolares, com 
bibliotecário, 
100% dos 
estabelecimen
tos escolares 
públicos de 
ensino 
fundamental  
e médio e 
adquirir 
materiais  
bibliográficos 
nos referidos 
estabelecimen
tos. 
 

2015 a 2017 - Número de 
bibliotecas escolares 
implantadas. 
 
 
 
 
- Número de 
bibliotecários 
contratados 
 
 
 
Número de 
estabelecimentos 
Escolares Públicos de 
Ensino Fundamental e 
Médio que atenderam 
a Deliberação. 

SEED SEEC 

BPP 

Instituições de Ensino 

CRB9 



Apoiar a abertura de 

bibliotecas 

comunitárias 

(periferias urbanas, 

hospitais, creches, 

igrejas, zonas rurais, 

clubes de serviços, 

ONGs, etc.)  

- Cadastrar as bibliotecas 

comunitárias já existentes, 

com atualização permanente.  

 

- Promover a criação de novas 

bibliotecas comunitárias, 

ofertando material e 

capacitação, 

preferencialmente onde 

houver demanda por parte da 

sociedade civil.  

 

Aumentar em 
10% ao ano o 
número de 
bibliotecas  
comunitárias.  

A/C Número de novas 
bibliotecas 
comunitárias  
implantadas  

BPP SEEC 

SEED 

Prefeituras Municipais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS  PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

1.2.1 Promover a 
manutenção e o 
funcionamento de ao 
menos uma biblioteca 
pública em cada cidade do 
Paraná, com acervos que 
atendam, 
preferencialmente, aos 
parâmetros recomendados 
pela Unesco, incluindo 
livros em Braille, livros 
digitais, audiolivros, 
computadores conectados à 
internet, jornais, revistas e 
outras publicações 
periódicas.  

Sensibilizar os gestores 

municipais da 

importância das 

bibliotecas.  

 

Criar legislação 

específica que 

determine que 

somente os municípios 

que mantenham uma 

biblioteca em 

funcionamento, 

possam receber 

recursos da SEEC.  

 Atingir 100% 
dos municípios 
paranaenses 
com ao menos 
uma biblioteca 
pública em 
funcionamento   

2013/2017 Número de  bibliotecas 
em funcionamento  
 
 

 

 

Legislação aprovada e 

regulamentada 

 

SEEC ALP 

SEED 

SEPL 

TCPR 

CRB9 

1.2.2 Consolidar o Sistema 
Estadual de Bibliotecas 
Públicas do Paraná em 
formato de rede integrada, 
fortalecendo sua atuação 
no SNB.    

Promover o 
funcionamento do 
SEBP/PR em formato 
de rede integrada.  
 
 
 

100% dos 
municípios 
integrados na 
rede 

A/C Número de municípios 
integrados, por ano 

BPP SEEC 

BN 

CELEPAR 

 

 

1.2.3  Informatizar o 
Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do 
Paraná  e capacitar 
atendentes. 

Promover a 
informatização de 
catálogos e acervos 
POR MEIO SOFTWARE 
ESPECÍFICO e  realizar 
cursos de capacitação. 
 

 

30 municípios 
ao ano com 
Sistemas 
informatizados 
e atendentes 
treinados 

2013/2023 - Número de 
municípios que 
aderiram ao Sistema  
Informatizado  
 
- Número de 
atendentes treinados 

BPP SEEC 

CELEPAR 

PUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Fortalecimento da  

rede atual de 

bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Disponibilizar 

informações relativas à área 

do livro, leitura, literatura e 

bibliotecas,  on-line e com 

livre acesso. 

Solicitar à Celepar a 

implantação de módulo 

específico para o PELLL 

no SIC 

Criar um espaço 

próprio para o 

PELLL no 

Sistema de 

Informações da 

Cultura.  

 

 

2015 1 Módulo implantado 

Número  de acessos 

Número de 

atualizações 

BPP SEEC 

CELEPAR 



1.2.6 Implantar programas 

permanentes de aquisição e 

atualização de acervos. 

Prever recursos 

orçamentários para  

aquisição e distribuição 

de livros.   

 

Fazer levantamento do 

acervo da BPP, 

identificando as 

prioridades de 

reposição.  

100% de 

reposição em 

todas as seções, 

por ordem de 

prioridade.   

A/C Número de livros 

adquiridos e 

distribuídos 

BPP SEEC 

SEFA 

SEPL 

 1.2.4 Instituir capacitação 

permanente de gestores e 

bibliotecários incentivando 

sua atuação como 

promotores da leitura. EIXO 

2 

Promover cursos de  

capacitação  nas 8 

macrorregiões do 

estado, com 30 vagas 

por macro. 

Realizar 8 cursos  

presenciais aos 

atendentes, e 

ao menos 1 

encontro anual 

de BPMs 

A/C Número de cursos 

realizados. 

Número de 

participantes 

BPP SEEC 

BPM'S 

CELEPAR,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

1.3.1 Criar e apoiar projetos 

de salas de leitura, 

bibliotecas circulantes e 

espaços de leitura 

alternativos. Ex:  

(transporte escolar, 

transporte municipal e 

intermunicipal,  trem de 

passageiros, aeroporto 

etc.). 

- Instituir Prêmio para 

projetos que promovam a 

leitura em espaços 

alternativos, via Edital 

Público de Seleção. 

 

  

Atingir 50% dos 

municípios do 

estado 

 

  

 

 

A/C Número de projetos 

Número de municípios 

atendidos 

Número de  editais e 

de participantes 

 

SEEC BPP 

1.3.2 Promover e fomentar 

atividades de leitura em 

espaços de grande 

circulação de pessoas 

(parques, praias, terminais 

de ônibus, etc.)  

- Realizar ações permanentes 

de leitura em espaços de 

circulação de pessoas, por 

meio de edital. 

- Realizar o projeto 

“Bibliopraia” de dezembro a 

fevereiro, anualmente. 

Atingir 60% dos 

espaços dos 

municípios 

 

30% dos  

municípios 

acima de 50 mil 

habitantes 

A/C Nº de ações inscritas 

Nº  de beneficiados 

Nº e nome de 

municípios atendidos 

Nº  de empréstimos  

Nº de frequentadores  

 

 

BPP SEEC 

SEED 

PREFEITURAS 

1.3.3 Estimular a leitura em 

hospitais, asilos, 

penitenciárias, casas abrigo, 

etc. 

 

Criar e equipar espaços de 

leitura por meio de edital 

 

40% das 

instituições do 

Estado 

 

 

2015/2016 Nº  de espaços criados 

% de Instituições 

atendidas 

Nº de acervo 

disponibilizado 

BPP SEEC 

SEED 

 

 

1.3.4  Apoiar atividades de 

leitura que atendam as 

camadas populacionais 

social e economicamente 

excluídas. 

 

 

Incentivar ações de leitura 

em Bibliotecas Comunitárias, 

CRAS, CREAS, entre outros 

espaços que atendam 

pessoas em vulnerabilidade 

social 

 

Promover ao 

menos 10  ações 

de leitura 

realizadas  em 

espaços públicos 

anualmente 

A/C Número de ações 

promovidas 

Número de 

beneficiados 

Nº de acervo 

disponibilizado 

 

BPP SEEC 

SEDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Conquista 

de novos 

espaços de  

leitura 

1.3.5 Estimular a criação de 

áreas de leitura nos locais 

de trabalho. 

Incentivar ações de leitura 

nos locais de trabalho, tanto  

em espaços públicos, como 

privados. 

Aquisição de 100 

Caixas Estantes  

A/C Nº de caixas estantes 

adquiridas 

Nª de cervo 

disponibilizado 

Nº de empréstimos  

Nº de beneficiados 

BPP SEEC 

 



 

 

DIRETRIZ  OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

1.4.1 Incentivar 

um Circuito 

Estadual de 

Feiras do livro em 

parceria com as 

administrações 

públicas e 

entidades 

privadas. 

Instituir um calendário oficial de 

Feiras Literárias nos municípios 

Atingir 100% dos 

municípios do 

Estado 

 

 

Anual 1 Calendário 

atualizado 

disponibilizado on 

line 

BPP SEEC 

SEED 

1.4.2 Fomentar 

edições de livros 

em linguagens 

acessíveis aos 

portadores de 

necessidades 

especiais (Braille, 

audiolivros, etc.).  

 

Disponibilizar recursos específicos  

para publicação e aquisição e 

distribuição de livros em 

linguagens acessíveis aos 

portadores de necessidades 

especiais no orçamento da BPP 

 

 

Contratar pessoal especializado, ou 

fazer parcerias para produção do 

material 

 

 

Ter orçamento 

específico para 

aquisição de acervo 

acessível 

  

Editar acervo 

acessível para todas 

as deficiências  

 

A/C Nº de publicações 

Nº de instituições 

conveniadas 

 

BPP SEEC 

SEED 

SETI 

1.4.4 Criar 

mecanismos 

facilitadores para 

aquisição de 

acervos 

particulares 

relevantes para 

bibliotecas 

públicas. 

Disponibilizar recursos específicos  

para aquisição de acervos 

particulares no orçamento da BPP 

Ter orçamento 

previsto para 

aquisição de acervo  

  

 

A/C Nº de acervo 

adquirido 

BPP SEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Melhoria do 

acesso ao livro e 

a outras formas 

de leitura 

1.4.5 Fortalecer e 

ampliar os 

programas 

governamentais 

Disponibilizar recursos específicos  

para aquisição e distribuição de 

livros no orçamento do Estado 

Ter orçamento 

previsto para 

aquisição de acervo  

 

A/C Nº de acervo 

distribuído 

SEED SEEC 

BPP 



de distribuição 

de livros 

didáticos e não-

didáticos para 

alunos nas 

escolas da rede 

pública.  

Atingir 100% dos 

municípios 

paranaenses  

 

1.4.6 Implantar, 

incentivar e 

fortalecer 

projetos que 

promovam a 

distribuição 

gratuita e 

circulação de 

livros.  

Instituir Prêmio Bianual (anos 

alternados ao prêmio abaixo) para 

projetos que promovam a 

distribuição gratuita e circulação 

de livros – via Edital Público de 

Seleção. 

Atingir 100% dos 

municípios do 

Estado  

 

Atingir, pelo menos, 

200 projetos 

inscritos  

A/C Nº de projetos 

Nº de participantes 

inscritos 

BPP SEEC 

1.4.7 Fomentar 

formas 

alternativas de 

difusão e 

recepção 

literária. 

Instituir Prêmio Bianual (anos 

alternados ao prêmio acima) para 

projetos que promovam formas 

alternativas de difusão e recepção 

literária – via Edital Público de 

Seleção. 

Atingir 100% dos 

municípios do 

Estado  

Atingir, pelo menos, 

200 projetos 

inscritos 

A/C Nº de projetos 

Nº de participantes 

inscritos 

BPP SEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ  OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

1.5.1 Desenvolver 

e aprimorar 

técnicas que 

visem a facilitar o 

acesso e 

disseminação da 

informação e à 

produção de 

conhecimentos. 

Realizar cursos 

por EAD 

Atingir 100% 

dos 

municípios 

com 

biblioteca 

A/C Nº de cursos realizados 

Nº de participantes 

 

BPP SEEC 

SEED 

SETI 

 

1.5.2 Apoiar o 

desenvolvimento 

e difusão de 

tecnologias para a 

preservação de 

acervos, 

ampliação e 

difusão de bens 

culturais, como 

livros digitais, 

informatização de 

bibliotecas e 

bibliotecas 

digitais, entre 

outros. 

Aquisição de 

acervo digital 

 

 

 

 

 

 

Edital para 

fomento de 

projetos de 

tecnologia digital 

Atingir 100% 

dos 

municípios 

com 

biblioteca 

 

 

Atingir 100% 

dos 

municípios 

com 

biblioteca 

 

A/C 

 

 

 

 

 

 

 

A/C 

Nº de acervo adquirido 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de editais 

Nº de projetos inscritos 

e selecionados 

BPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEEC 

SEEC 

SEED 

SETI 

 

 

 

 

 

SEEC 

SEED 

SETI 

 

 

 

 

 

 

1.5  Incorporação e 

uso de tecnologias 

de informação e 

comunicação 

1.5.3 Equipar as 

bibliotecas 

públicas com 

pontos de acesso 

multimídia, 

voltados à 

pesquisa e 

divulgação em 

diferentes áreas 

de conhecimento. 

Instalar 

telecentros nas 

Bibliotecas 

 

Atingir 100% 

dos 

municípios 

com 

biblioteca 

2015/2023 Nº de bibliotecas 

equipadas 

 

SEEC BPP 

SEED 

SETI 

 

 

 



EIXO 2 - FOMENTO À LEITURA E À FORMAÇÃO DE MEDIADORES 

DIRETRIZ OBJETIVO  AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

Publicar editais para convocação 

 

Realizar ao menos 1 curso de 
formação ao ano para 
bibliotecários e atendentes de 
biblioteca nas 8 macrorregiões 
do estado. 

 

2013 a 2019 Nº de profissionais 
formados 
Nº de horas de formação 
Número de municípios 
atendidos 

BPP 

 

BPM’s 

SEEC 

 

Realizar cursos de formação e 
aperfeiçoamento pata o setor 
público 

 

Realizar ao menos 01 curso de 
formação ao ano para 
educadores e professores da 
rede estadual de ensino público. 

 

2013 a 2019 Nº de profissionais 
formados 
Nº de horas de formação 
Nº de municípios atendidos 

SEED SEED, BE’s 

 

2.1.1 Implantar 
programas 
contínuos de 
formação e 
aperfeiçoamento 
de educadores, 
bibliotecários, 
atendentes de 
bibliotecas e 
outros agentes da 
leitura;  

Realizar cursos de formação e 
aperfeiçoamento para  a 
comunidade 

 

Realizar ao menos 01 curso de 
formação ao ano para outros 
agentes de leitura nas 8 
macrorregiões do estado. 

2013 a 2019 Nº de profissionais 
formados 
Nº de horas de formação 
Nº de municípios atendidos 

BPP SEEC, PM’s 

Criar o programa de Agentes de 
Leitura do Paraná 

Atingir 10 municípios 
paranaenses por ano 

Estimular projetos de incentivo à 
leitura literária 

 

Atingir 100% dos municípios 
paranaenses 

2.1.2 Estabelecer 
parcerias e 
projetos com 
instituições de 
ensino superior, 
centros de 
formação de 
professores e 
representantes 
qualificados da 
comunidade para 
ações na área de 
fomento à leitura 
e formação de 
agentes de leitura; 

Realizar prêmio anual para 
ações de leitura 

Atingir 100% dos municípios 
paranaenses 

2015/2016 
 
 
 
A/C 
 
 
 
 
A/C 

Programa implantado 

 

Nº de projetos 
implementados por cidade 

 

Prêmio anual realizado 

 

SEEC 

 

BPP, BC’s, SEEC, 
SEED, ONG’s e 

outras 

 

Realizar encontros entre 
instituições relacionadas à área 
para esta discussão. 

Monitorar a inclusão gradual 
para alcançar, ao final de 10 
anos, 100% das instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Formação de 

agentes e 

mediadores de 

leitura 

 
2.1.3 Incentivar a 
criação de 
ementas e 
disciplinas nos 
cursos de 
formação de 
professores 

Garantir a inclusão da disciplina 
de leitura e formação de 
leitores no currículo acadêmico 
de Letras e Pedagogia. 

 

2013 a 2019 Nº de formações  

Nº de participantes 

Disciplina de leitura incluída 

Nº de instituições com 

BPP 

 

BC’s, SEEC, 
SEED, ONG’s e 

outras 

 



voltadas ao 
incentivo à leitura 
e à formação de 
leitores; 

  disciplina incluída 

 

Desenhar o Programa  
Implantar o programa em pelo 
menos 30% das escolas e 
bibliotecas públicas do Estado 
do Paraná. 

2015/2016 Programa criado e 
implantado 

 

BPP 

 

BC’s, BPMs, 
ONG’s, SEEC.  

 

Capacitar usuários do programa  

2.1.4 Criar um 
programa que 
utilize tecnologia 
de educação à 
distância em 
escolas e 
bibliotecas para a 
formação de 
agentes de leitura 
e leitores, bem 
como, materiais 
de apoio para a 
realização do 
programa. 

Disponibilizar manuais do 
programa, de acordo com a 
demanda 

 

2013 a 2013 Nº de manuais produzidos e 
distribuídos.  

Nº de cursos realizados 

Nº de participantes  

 

SEEC 

 

BPP, SEED, SETI 

e outras 

 

2.1.5 Capacitar 
multiplicadores 
para utilização das 
novas tecnologias 
a fim de atender a 
formação de 
agentes de leitura 
e leitores. 

Publicar editais de convocação 

 

Realizar cursos de capacitação 

 
 
 

Atingir 100% dos municípios 
paranaenses 
 
Realizar 18 cursos anuais de 
capacitação para atender ao 
menos 800 multiplicadores ao 
ano. 

A/C 04 encontros realizados 

Nº de participantes. 

 

BPP 

 

SEEC, SEED, 
SETI, BC’s, 

BPMs, e ONG’s 

 

2.1.6 Promover 
encontros no 
Estado do Paraná 
para troca de 
experiências na 
área de formação 
de agentes de 
leitura e de 
leitores. 

 

Realizar Encontro de Agentes de 
Leitura 

 

 

 
 
Realizar um encontro a cada 2 
anos. 

2015 a 2018 

 

Nº de cursos realizados 

Nº de participantes 

SEEC 

 

BPP,  SEED, SETI  

Universidades, 
e outras. 

 

Criar o programa Realizar o programa 
anualmente 

A/C Programa implantado BPP SEEC, SEED 2.1.7 Criar 
programa de 
formação de 
reconhecimento 
de voluntários da 
leitura (diplomas, 
certificados, 
selos...) 

Divulgar a ação Atingir 100% dos municípios 
paranaenses 
 
Atingir o máximo número de 
voluntários da leitura 
 

2015 a 2016 Nº de voluntários 
reconhecidos através das 
diferentes nomenclaturas. 
Nº de selos distribuídos 
Nº de voluntários 
homenageados 

BPP SEEC, SEED 



 
 
 
 
 
 

DIRETRIZ OBJETIVO  AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

2.2.1 Incentivar e desenvolver 
projetos de fomento à leitura que 
respeitem a diversidade cultural em 
diferentes espaços de sociabilidade;  

 
Apoiar projetos da 
sociedade civil. 
 
 

 
Atingir 100% dos 
municípios paranaenses 
 
Apoiar 20 projetos 
sociedade civil– 1 por 
ano 

Anual Nº de projetos sociedade 
civil 

SEEC 

 

BPP, SEED 

 

 Desenvolver 
projetos estaduais 

Desenvolver 02 projetos 
estaduais ao longo de 10 
anos 

 Nº de projetos estaduais    

2.2.2 Dinamizar o espaço das 
bibliotecas públicas municipais e 
estaduais e de bibliotecas escolares 
(públicas e privadas) com a 
realização de atividades artísticas e 
culturais;  

Promover a 
formação de 
atendentes de 
biblioteca e 
bibliotecários para o 
fomento, a chamada 
e a divulgação de 
artistas locais. 
 
Possibilitar que as 
bibliotecas sejam 
referência de local 
de divulgação e 
propagação da 
cultura local. 

Atingir 100% dos 
municípios paranaenses 
 

Anual Nº de cursos de formação 

 

 

 

 

Nº de envolvidos 

 

 

SEEC 

 

 

 

 

BPP 

 

 

BPP, BPMs 

 

2.2.3 Promover encontros entre 
autores e leitores em diferentes 
espaços; 

Apoiar e 
disponibilizar verba 
para as bibliotecas 
locais. 

Atingir 100% dos 
municípios do Estado 

Anual Fazer o levantamento nos 
399 municípios do estado. 

BPP 

 

SEEC, SEED 

 

2.2.4 Criar um portal de informações 
com acervo de projetos e ações de 
estímulo à leitura; 

Coletar, reunir e 
disponibilizar as 
ações de fomento à 
leitura no estado. 

Atingir 100% dos 
municípios do Estado 

Anual Portal implantado 

 

 SEEC, CELEPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Estimular e 

apoiar projetos 

sociais de leitura 

 

2.2.5 Pleitear junto ao Governo, na 
esfera estadual e municipal, a 
implantação de editais públicos de 

Fazer levantamento 
de projetos e ações 
de estímulo à leitura 

Atender as 18 
macrorregiões 

2015/2016 Programa implantado SEEC 

 

BPP 



apoio a projetos sobre leitura e 
formação de agentes e de leitores. 

no Paraná. 
SEFA 

ALP 

 

 Realizar reuniões 
entre as instituições 
de interesse. 

     

 Solicitar e indicar 
demanda para os 
órgãos responsáveis 

     

 Garantir a inclusão 
dos editais. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

2.3.1 Apoiar e 
estimular a 
realização de 
pesquisas periódicas 
sobre a situação da 
leitura no Paraná 
(hábitos de leitura, 
número de leitores, 
formas de acesso, 
modos de ler, etc.); 

 
Realizar reuniões 
entre as instituições. 
 
 
Apresentar demanda 
de pesquisas. 
 
Garantir a realização 
das pesquisas 

Atingir 100% dos 
municípios do 
Estado 
 
Atingir ao menos 
50% dos alunos 
pesquisadores de 
graduação e pós na 
área da leitura das 8 
macrorregiões  
 
Realizar pesquisa 
bienal 

A/C Nº de pesquisas e 
projetos de extensão 
 
 
Nº de alunos envolvidos 

SETI 

 

SEEC, SEED, BPP 

 

2.3.2 Apoiar 
programas de 
financiamento à 
pesquisa nas áreas 
do livro e da leitura; 

Realizar reuniões 
entre as instituições. 

Atingir 100% dos 
municípios do 
Estado 
 
 

Anual Para cada município com 
lei de incentivo, ao 
menos um edital para a 
área do livro e leitura. 

SETI 

 

BPP, SEEC, SEED 

 

 Desenvolver 
parcerias entre as 
instituições da área 
de interesse. 

Desenvolver 
parcerias com, pelo 
menos, 5 instituições 
da área de interesse. 

2015/2023 Nº de instituições 
parceiras 

SETI 

 

BPP, SEEC, SEED 

 Garantir o fomento à 
pesquisa em editais 
federais, estaduais e 
municipais através 
de Lei de Incentivo à 
Cultura. 

Publicar pelo menos 
um edital bianual 
que garanta o 
fomento à pesquisa 
 

Anual Fomento disponível 
Nº de pesquisas 
realizadas 

  

 Estimular e indicar 
demandas na área 
do fomento à 
leitura. 

Mapear as 
demandas na área 
do fomento á leitura 

A/C Demandas mapeadas BPP SEEC, SEED, SETI 

 Promover apoio à 
pesquisa por meio 
de bolsas de 
iniciação científica. 
 

Atingir 100% das 
universidades 
estaduais 
Atingir alunos 
pesquisadores de 
graduação e pós na 
área da leitura das 8 
macrorregiões 

A/C Nº de bolsas 
disponibilizadas 

SETI SEEC, BPP 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Desenvolver 

estudos e fomento à 

pesquisa nas áreas do 

livro e da leitura 

 

  
 

 
 

  
 

  



Estimular a abertura 
de linhas de 
pesquisa 
universitária na área 
de fomento à leitura. 
(Implantar, ao 
menos em cada 
curso de letras e 
pedagogia das 
universidades 
estaduais, uma linha 
de pesquisa em 
relação ao livro e à 
leitura.) 

Atingir no mínimo 3 
linhas de pesquisa 
implantadas nas 
universidades 
estaduais 

Nº de linhas de pesquisa 
implantadas 
Nº de pesquisas 
realizadas 

 Desenvolver 
mecanismos para 
que aconteça a 
participação dos 
alunos de graduação 
em atividades de 
extensão 
universitária, 
voltadas à área do 
livro e leitura. 

Atingir alunos de 
graduação na área 
da leitura das 8 
macrorregiões em 
um maior número 
possível de 
atividades de 
extensão 
universitária 

Anual 

 

Nº de atividades de 
extensão universitária   

 

SETI 

 

BPP, SEEC, SEED 

 

2.3.3 Disponibilizar e 
difundir o resultado 
das pesquisas e dos 
diagnósticos sobre 
as áreas do livro e da 
leitura. 
 

Criar um programa 
para que as 
pesquisas fiquem 
registradas. 

 Implantar o 
programa que 
alcance 100% dos 
municípios do 
Estado 
 
 
 

A/C 

 

Nº de pesquisas 
implantadas 

SEEC 

 

BPP, SEEC, SEED 

 Disponibilizar o 
documento no 
portal de acervos. 

     

 Garantir o uso dos 
resultados em prol 
do Estado 

     

2.3.4 Estimular 
estudos, pesquisas e 
levantamento de 
informações para 
conhecer a realidade 

Realizar reuniões 
entre as instituições. 

Atingir 100% dos 
municípios do 
Estado 
 
 

 Nº de pesquisas 
implantadas 
 

SEEC 

 

BPP, SEEC, SEED 



das bibliotecas, das 
editoras, das 
livrarias e do 
consumo de livros 
no Paraná. 

 Apresentar a 
demanda para os 
órgãos de interesse 
e envolvidos. 

     

 Apoiar a divulgação 
das pesquisas nos 
eventos promovidos 
pelo/no Estado. 

Divulgar as 
pesquisas nas 8 
macrorregiões  

    

 
 

DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

2.4.1 Instituir prêmio para 
experiências inovadoras na 
promoção da leitura, 
desenvolvidas pelo poder 
público e sociedade civil. 
 

Criar um prêmio 
anual com 2 
categorias: 
governamental e 
sociedade civil 
 
Garantir a efetivação 
da premiação. 

Atingir 100% dos 
municípios do 
Estado 
 
Ter, pelo menos, 500 
trabalhos inscritos  

A/C Prêmio criado SEEC BPP 
SEED 
SETI 

2.4 Prêmios e 
reconhecimento às 
ações de incentivo 
e fomento às 
práticas sociais de 
leitura 

2.4.2 Criar selo de 
qualidade para espaços e 
pessoas que atuem na 
democratização do acesso 
e na divulgação da leitura 
como forma de aprimorar, 
revigorar, estender práticas 
leitoras. 

Estabelecer critérios 
para a certificação 
por meio deste selo 

100% de espaços e 
pessoas se 
inscrevam para 
receber o selo de 
qualidade 
 
70%  recebem o selo 
de qualidade 

A/C Nº de inscritos 
Nº de espaços com 
selo 

SEEC BPP 
SEED 
SETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EIXO 3 - VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA LEITURA E DA PERCEPÇÃO DO SEU VALOR SIMBÓLICO 

DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

3.1.1 Implantar a 
política do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas 
no Estado do Paraná 

Aprovar legislação 
específica relativa a 
implantação do PELLL 
 

PELL 

institucionali

zado até 

2015  

2013 

 

Lei do PELLL publicada 
(abril/2013) 
 

BPP 
 

ALP 

SEEC  

 

 

 Instituir uma comissão 
responsável pela 
elaboração do plano de 
ação relativo à 
implantação da política 
 

 2014 Comissão instituída 
 

BPP 

 

SEEC 

 Elaborar e publicar 
plano de ação 
 

 2014/2015 Plano elaborado e 
publicado 

BPP 

 

ALP, SEEC, 

SEED, SETI, 

SECOM,  

SEDS, 

COMPELLL 

3.1.2 Garantir recursos 
financeiros para a 
execução das políticas 
do livro e da leitura, 
bem como para a 
instituição de um 
Fundo Estadual para 
essa área, por meio de 
aportes do Tesouro 
Estadual e outros 
mecanismos de 
financiamento. 

Instituir Fundo Estadual 
do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas 
no Paraná 

Fundo 

Estadual 

instituído até 

2014  

2014 

 

Fundo aprovado por lei 
estadual 

BPP SEEC 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Implementar ações 

para efetivar o PELLL 
 

3.1.3 Incentivar os 

municípios paranaenses a 
formular suas próprias 
políticas para a área do 
livro, leitura, literatura e 
bibliotecas públicas, com 
a adoção de orçamentos 
próprios para bibliotecas 
do Estado e dos 
municípios. 

Realizar seminário nas 
8 macrorregiões do 
Estado, com no mínimo 
duas vagas por 
município, para 
estimular a criação dos 
PMLLL. 

Realizar pelo 
menos um 
seminário em 
cada 
macrorregião 
do Estado 

2014 Número de seminários 
realizados 
Número de 
participantes 

SEEC SEED, BPP 



 Fomentar a criação dos 
PMLLLs nos municípios 
do Estado 

Apoiar a 

criação de, 

PMLLLs em 

pelo menos 

200 

municípios 

do Estado 

2015 a 2020 

 

Nº de planos 
implantados nos 
municípios 
Nº de municípios com 
orçamento próprio 
 

BPP SEFA, SEAP, 
PM’s 

 

3.1.4 Implantar na 
estrutura da 
administração pública 
estadual uma unidade 
específica responsável 
pela formulação, 
coordenação e 
execução da política 
setorial do livro e da 
leitura.  

Criar condições para a 
implantação da 
unidade específica para 
a política LLLB  

Garantir a 
implantação 
da unidade 
específica 
para a 
política LLLB 
no órgão 
responsável 
pela ação 
cultural da 
SEEC 

2015 a 2016 Unidade técnica 
implantada 

SEEC BPP 

3.1.5 Mobilizar as 
Secretarias de Estado 
para implantação de 
programas com vistas à 
difusão do livro, leitura 
e literatura  

Apoiar a criação dos 
referidos programas 

Atingir 100% 
dos 
municípios 
do Estado 
 
 

2015 a 2020 Nº de Secretarias 
mobilizadas 
Nº de participantes 

SEEC BPP, SEED, 
SETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETRIZ OBJETIVO AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

3.2.1 Promover e 

veicular, 

periodicamente, 

campanhas 

institucionais de 

valorização da 

leitura, do livro, da 

literatura e das 

bibliotecas em 

televisão, rádio, 

jornal, internet, 

revistas, outdoors, 

cinema e outras 

mídias locais. 

 

Contatar agência de 
publicidade e 
propaganda para 
criação da campanha 
 
 
Aprovar campanha 
 
 Veicular campanha 

Veicular uma 

campanha ao ano 

em todos os meios 

de comunicação do 

Estado  

A/C Nº de campanhas veiculadas 

Nº de peças impressas 

produzidas 

Nº de pessoas alcançadas 

 

SEEC SECOM/SEED 
 

3.2.2 Incentivar a 
produção e a 
veiculação de 
programas em meios 
de comunicação 
eletrônicos e digitais, 
públicos e privados, 
que visem à 
valorização social do 
livro, leitura, 
literatura e 
bibliotecas . 

Apoiar a criação de 
programas que visem 
à valorização social 
do livro, leitura, 
literatura e 
bibliotecas .  
 
Identificar estes 
programas 
 
Apoiar a veiculação 
destes programas 

Fomentar a criação e 

veiculação de pelo 

menos 5 programas 

 

A/C Nº de programas implantados 

 

SEEC SECOM/SEED 

 
 
 
 
 
3.2 Promover ações para 
criar consciência sobre o 
valor simbólico e social 
do livro, da leitura, da 
literatura e das 
bibliotecas 

3.2.3 Implantar 
programa 
intersecretarial, 
coordenado pela 
SEEC, com foco na 
percepção da leitura 
como uma ação 
transversal que 

Realizar reuniões na 
SEEC 
 
Realizar reuniões  
entre as secretarias 
que tenham este 
mesmo foco 

Implantar 1 
programa, que 
estejam envolvidas, 
pelo menos, 4 
secretarias de Estado  
 

 

2015/2016 Ação implantada 

Número de ações realizadas 

pelo programa 

 
Nº de secretarias envolvidas  

 

SEEC SEEC/SEED 
 



perpassa todas as 
áreas, sendo 
imprescindível para 
o pleno exercício da 
cidadania. 
 

 

3.2.4 Promover e 
incentivar a 
realização de fóruns, 
congressos, 
seminários, jornadas 
e eventos literários 
em geral, para 
debater e propor 
agendas sobre o 
livro, leitura, 
literatura e 
bibliotecas públicas 
para o Paraná. 

Apoiar a realização 
de eventos que 
debatem e propõem 
agendas para o livro, 
leitura, literatura e 
bibliotecas públicas 
para o Paraná. 

Realizar 400 eventos, 
preferencialmente 1 
por município 
 

 Nº de eventos realizados 
Nº de participantes 

BPP SEEC/SEED/ 
PM’s 

 
 

 
 
 
 
 
EIXO 4 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO LIVRO 

DIRETRIZ OBJETIVO  AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

4.1.1 Incentivar a criação de 
linhas de financiamento 
para gráficas, editoras e 
livrarias para fins de edição 
e comercialização de livros. 

Realizar reuniões e 

convênios com órgãos 

do governo estadual e 

federal, e instituições 

públicas e privadas   

Criar 1 linha 
de crédito 
 
 

2015 a 2018 

 

Nº de linhas de 
crédito criadas / 
existentes. 
Nº de projetos 
cadastrados e 
financiados 

SEEC 

 

Paraná 
Fomento 
BNDES 
Instituições 
Privadas e 
Públicas 
Entidades 
representativa
s 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Criar programas 
governamentais de 
aquisição permanente de 
acervo bibliográfico e 
multimídia que considerem 

Prever orçamento 

anual para aquisição de 

livros e multimídia  

voltada à leitura 

Ter 
orçamento 
previsto para 
tal aquisição  
  

A/C 

 

Nº de exemplares 
adquiridos para 
bibliotecas públicas e 
escolares 

BPP 

 

SEEC 
SEED 
Sindilivros/PR 
CBL 
BN 



toda a cadeia produtiva e os 
interesses das práticas 
sociais de leitura. 

 
 

Abrelivros 
SNEL 4.1 Desenvolvimento 

da cadeia produtiva 
do livro 4.1.3 Apoiar programas de 

formação para novos 
editores, livreiros e outros 
profissionais do mercado 
editorial.  

Realizar cursos na área 

de edição e mercado 

editorial. 

Promover ao 
menos 4 
cursos anuais 
na área de 
edição e 
mercado 
editorial. 

2015 a 2023 

 

Nº de cursos 
oferecidos / criados 
Nº de profissionais 
envolvidos/presentes 

SETI 

 
 

SEED 
Sebrae/PR 
UFPR 
Sesc/PR 
Fiep 
CBL 
Sindilivros/PR 

 
 
 

DIRETRIZ OBJETIVO  AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

4.2.1 Apoio à criação de 
um circuito estadual de 
feiras culturais nas 8 
macrorregiões. 

Discutir com grandes e 
médios municípios a 
criação de feiras 
culturais bienais 

Realizar com grandes e 
médios municípios no 
mínimo 8 feiras culturais 
bienais 
 

A/C 

 

Nº de feiras realizadas 
Volume de visitação e 
vendas 

SEEC 

 

SEED 
Sebrae/PR 
CBL 
BN 
SNEL 
Sindilivros/PR 

4.2.2 Implantar o vale-
livro para atender o 
circuito estadual de 
feiras culturais. 

Criar o vale-livro para 
atender o circuito 
estadual de feiras 
culturais. 

Distribuir vales-livro aos 
estudantes da rede 
pública estadual  

A/C 

 

Nº de vales oferecidos 
Valor médio dos vales 
Nº de leitores 
beneficiados 

SEED 

 

ALP 
SEFA 

4.2.3 Incentivar a criação 
de tarifas diferenciadas 
para transporte e 
circulação de bens de 
leitura. 

Apresentar estudo que 
sinalize a importância  
destas  tarifas 
diferenciadas 
 
Determinar a 
porcentagem da tarifa a 
ser reduzida 

Reduzir custos fiscais de 
transporte para bens de 
leitura 

2015 a 

2023 

 

Porcentagem da 
redução de tarifas 

SEEC 

 

Fiep 
Sindilivros/PR 
Sindicato das 
Livrarias do 
PR 

4.2.4 Apoiar a reedição 
de obras relevantes para 
a cultura paranaense que 
se encontram esgotadas. 

Selecionar as obras a 
serem reeditadas 
 
Determinar para onde 
serão distribuídas  

Reeditar livros clássicos 
nas mais diversas áreas 
do conhecimento  

2015 a 

2023 

 

Nº de obras editadas 
Locais de distribuição 

SEEC 

 

BPP 
SEED 
Imprensa 
Oficial 
Sindilivros/PR 

 

 

 

 

 

4.2 Fomento à 

distribuição, 

circulação e 

consumo de bens 
de leitura 

4.2.5 Promover fóruns de 
direitos autorais e 
copyright restritivo e 
não-restritivo, apoiando 
ações de defesa dos 
direitos autorais. 

Realizar e apoiar estes 
fóruns  

Criar fórum bienal para 
discussão de direitos 
autorais 

2015 a 

2023 

 

Nº de fóruns realizados  
Nº de participantes 
Relatório das 
deliberações tomadas 

BPP 

 

SEEC 
Sindilivros/PR 
CBL 
ABDR 
APL 



DIRETRIZ OBJETIVO  AÇÕES METAS PRAZO MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PARCERIA 

4.3.1Instituir e estimular a 
concessão de prêmios nas 
diferentes áreas da criação e 
produção literária. 

Fomentar o Prêmio Paraná de 

Literatura, assim como criar 
novos.  
 

Manter o Prêmio 

Paraná de Literatura e 
criar 2 novos prêmios 

A/C Nº de obras inscritas; 
Valores de premiação; 
Categorias para inscrição. 

BPP 

 

APL 
CBL 
SEEC 
Sindilivros/PR 

4.3.2 Instituir e estimular a 
concessão de bolsas para 
apoiar escritores e 
ilustradores, tradutores e 
designers bem como a 
publicação de autores 
paranaenses e ou residentes 
no Paraná. 

 
Criar e publicar editais que 
forneçam bolsas para escritores 
e ilustradores, designers e 
tradutores 
 
 
 

Instituir bolsas bianuais 
para, pelo menos, 3  
escritores e 
ilustradores, designers 
e tradutores 
 

2015 a 2023 Valores de cada bolsa; 
Categorias criadas; 
Nº de vagas 
Nº de inscritos 

BPP 

 

APL 
Imprensa 
Oficial 
SEEC 
Sindilivros/PR 

 Criar coleção de livros voltada à 
literatura paranaense 

Criar uma coleção de 
livros bianual com 5 
volumes  

2015 a 2023 Nº de coleções criadas 
Nº de obras publicadas 

BPP APL 
BPP 
Imprensa 
Oficial 
SEEC 
Sindilivros/PR 
 

4.3.3 Implantar programas 
de aproximação de 
escritores com os diferentes 
públicos, promovendo 
oficinas e cursos de crítica 
literária. 

Criar oficinas e cursos de crítica 
literária 
 
Criar e publicar edital para a 
seleção de escritores  

Realizar oficinas de 
crítica literária, 
workshops e bate-
papos com 10 
escritores no mínino 
em 100 cidades do 
estado 
 

2015 a 2023 Nº de ações realizadas 
Nº de escritores 
Nº de pessoas atendidas  

BPP 

 

SEEC 
Senac; 
Sesc; 
APL 

 

 

 

 

 

 

4.3 Apoio à 

criação e 

produção 

literária 
 

4.4.4 Apoiar e incentivar 
projetos de tradução de 
obras paranaenses para o 
mercado internacional, 
apoiando a participação em 
feiras internacionais de 
promoção do livro e da 
leitura.  

Instituir uma política de 
tradução da literatura 
paranaense no exterior 
 
Realizar intercâmbio com as 
mais importantes feiras 
literárias do mundo. 
 

Tradução de, pelo 
menos, 5 obras 
literárias no exterior 
 
Participar, pelo menos, 
de 3 feiras literárias 
importantes  
internacionalmente  
 

2015 a 2023 Obras traduzidas; 
Feiras a participar; 
Autores a serem traduzido 

BPP 

 

APL 
SEEC 
Sindilivros; 
Embaixadas e 
consulados de 
países 
interessados 

 
 
 
 
 
 



Legenda: 
ABDR – Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. 
Abrelivros – Associação Brasileira de Editores de Livros 

A/C – Ação continuada 
ALP – Assembleia Legislativa do Paraná 
APL - Academia Paranaense de Letras 
BE’s – Bibliotecas Escolares 
BC’s – Bibliotecas Comunitárias 
BN – Biblioteca Nacional 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BPM’s – Bibliotecas Públicas Municipais 
BPP – Biblioteca Pública do Paraná 
CBL – Câmara Brasileira do Livro 
Fiep/PR – Federação das Indústrias do Paraná 
SEBP/PR – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Paraná 
SEEC - Secretaria de Estado da Cultura 
SEED - Secretaria de Estado da Educação 
SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda 
SETI - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia 
Sebrae/PR - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
Senac/PR – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Sesc /PR – Serviço Social do Comércio 
SNEL – Sindicato Nacional dos Editores de Livros 
Sindilivros/PR – Sindicato do Comércio Varejista de Livros do Estado do Paraná 
UFPR – Universidade Federal do Paraná 
 


