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ATA DA REUNIÃO DO NAPNE
14/04/2015 às 15h51 no 

Sala dos Professore (Bloco C) do Campus Votuporanga do IFSP. 

Planilha de horários: Alexandre inicia a reunião solicitando que a planilha de horário seja preenchida até

sexta-feira  (23/04/2015)  para  que seja verificado o melhor  horário para  reuniões.  Fernando Barão ficou

responsável por melhorar a planilha compartilhada no Google Drive. 

Projeto de Extensão com a Santa Casa: O projeto foi aprovado, teve grande procura e interesse pelos 

alunos da Engenharia Civil (22 inscritos até o momento). Para compor a banca de seleção do bolsista, 

ficaram à disposição as docentes Rosana e Elen, além do engenheiro Milton. Entre os critérios para escolha 

do bolsista serão avaliados o currículo e a disponibilidade do candidato.

Projeto acessibilidade no Câmpus Votuporanga do IFSP: Milton fala que realizará um projeto semelhante

ao da Santa Casa aplicado ao Campus. Inicialmente será realizado um levantamento da acessibilidade. 

Fernando sugere que Milton solicite a docente Naiara a sua participação no projeto ou então os relatórios já 

realizados por ela através da Dinâmica de Acessibilidade. Milton diz que já solicitou mas que fará 

novamente.

Concurso da Logomarca do NAPNE: Fernando e Milton fazem sugestões sobre o edital. Devido a 

possíveis casos de logomarcas desenhadas a mão, na nova versão do edital será acrescentado um item que 

condiciona a entrega do prêmio (tablet) pela logomarca digitalizada em vetor e/ou imagem (jpg e png) em 

alta resolução. Jéssica Alves ficou responsável por demais ações do concurso que ocorrerá neste semestre.

Proposta de um curso de curta duração em Libras: Fernando Barão sugeriu a realização de um curso de 

Libras, em conjunto com Jéssica Alves que também possui conhecimento em Libras. Vamos preparar um 

curso de 60 horas e enviar para extensão neste semestre.

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, e que depois de lida, corrigida

e aprovada segue assinada pelos presentes.

Presentes Assinatura

Alexandre da Silva de Paula (Presidente)



Página 2 de 2

Elen Cristina Mazucchi

Fernando Barão de Oliveira (Secretário)

Jéssica Pereira Alves

Mílton César Brito

Rosana da Silva


