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ATA DA REUNIÃO DO NAPNE – 24/09/2014

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e sete

minutos, na sala de videoconferência do Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de São Paulo, deu-se início a reunião do NAPNE. Estavam presentes os

seguintes  servidores  do  IFSP:  Alexandre  da  Silva  de  Paula,  Devair  Rios  Garcia,  Eder

Aparecido  de  Carvalho,  Edair  Gonçalves,  Elen  Cristina  Mazucchi,  Fernando  Barão  de

Oliveira,  Ivair  Fernandes  de  Amorim,  Naiara  de  Assis  Luchini  Kaimoti,  Osvandre  Alves

Martins,  Patrícia  Diane  Puglia,  Daniele  Spadoto  Sperandio,  Arlindo  Alves  da  Costa.  O

presidente do NAPNE, Alexandre, inicia a reunião oferecendo ao servidor Fernando, o posto de

secretário.  Fernando  aceita  e  todos  os  outros  integrantes  concordam.  Alexandre  continua  a

reunião falando a respeito do prêmio do concurso da logomarca. Diz que em conversa por e-mail,

Naiara tinha sugerido um tablet como prêmio. Todos ficaram de acordo que é a melhor opção.

Alexandre diz que a forma mais rápida de providenciarmos o prêmio é através de arrecadação de

recursos por doação dos servidores do Campus Votuporanga do IFSP. Fica combinado então, que

cada servidor conversará em seu setor correspondente, sobre a arrecadação do valor do prêmio.

Naiara  diz  que  encontrou  um  tablet  com  um  valor  acessível.  Osvandre  diz  que  é  melhor

analisarmos a configuração do aparelho, para nos certificarmos que estamos comprando um bom

equipamento. Ficou acordado então que Osvandre e Naiara pesquisarão juntos o tablet que será

entregue como prêmio. Alexandre inicia o assunto a respeito do formato do arquivo digital que o

candidato  do  concurso  da  logomarca  deverá  entregar.  Fernando  diz  que  para  utilização  no

Campus Votuporanga do IFSP, os formatos viáveis seriam “JPG” e “PNG” em resolução 300dpi,

pois são os tipos de imagens mais simples para utilização em diversos documentos.  Diz que

formatos em “CDR” e vetores em geral não são compatíveis com os softwares disponíveis no

Campus. Osvandre diz que se formos usar a logomarca em para uma impressão muito grande, o

melhor é usar uma logo em vetor pois assim a mesma não perde resolução. Diz também que há

softwares de licença livre que são capazes de converter aquivos “CDR” para “JPG”. Diversos

integrantes  questionam  se  é  realmente  necessário  limitar  os  formatos  de  arquivos  que  os

participantes devem entregar. Osvandre diz que pode acontecer de algum candidato entregar a

logomarca desenhada manualmente em uma folha. Portanto o melhor é não limitar os formatos

que  o  candidato  deverá  entregar.  Ficou  definido  então  que  no  regulamento  do  concurso  da

logomarca constará que o candidato deverá entregar um arquivo digital “preferencialmente” nos

formatos “CDR”, “JPG” ou “PNG”. Alexandre inicia a fala a respeito da equipe de avaliação da

logomarca. Daniele sugere que a equipe poderia ter no máximo cinco integrantes. Também ficou
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combinado  que  a  equipe  de  análise  julgará  vários  quesitos  como,  por  exemplo,  desenho,

mensagem que a logomarca traz, etc. Todos concordam. Os servidores que se ofereceram para

fazerem  parte  da  equipe  de  avaliação  são  os  seguintes:  Elen,  Naiara,  Daniele,  Osvandre  e

Arlindo. Alexandre disse sobre a possibilidade de representantes de associações do município de

Votuporanga a participarem do NAPNE.  Entre as associações sugeridas estão:  APAE,  CRAS,

Secretaria de Assistência Social e outras. Naiara sugere também a participação no NAPNE de

uma determinada aluna do Curso Engenharia Civil. Todos ficam de acordo. Elen comenta que a

identificação da logomarca deveria ser por algum número de inscrição, para que o criador da arte

permaneça  anônimo  até  o  fim  da  avaliação.  Daniele  sugere  que  os  responsáveis  pelo

recolhimento dos documentos da inscrição, não estejam na equipe de avaliação. Todos ficaram de

acordo. Alexandre fala sobre os temas que estão na minuta do regulamento da logomarca. Fica

resolvido que os temas serão: 1) A pessoa com necessidades especiais no ambiente escolar; 2)

Tecnologia assistiva e inclusão escolar; 3) Respeito e tolerância: Combate ao bullying e à violência

escolar. Alexandre fala sobre a minuta do Regulamento do NAPNE. Diz que o texto da minuta

foca-se no espectro do autismo. Alexandre diz que o texto deve ser modificado para que seja

abrangido outros tipos de deficiências. Os membros do Napne concordam com as apontações do

Alexandre.  Ivair  sugere  que  a  Napne  pode  dar  suporte  a  alunos  com  superdotação/altas

habilidades através de cursos e projetos de extensão. Nada mais havendo a tratar e estando

todos de acordo com as decisões tomadas, deu-se por encerrada a reunião secretariada por mim,

Fernando  Barão  de  Oliveira,  que  lavrei  esta  ata  a  qual  assino  em conjunto  com os  demais

membros que estiveram presentes.

Ata da Reunião do NAPNE - 24 de setembro de 2014

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


