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ATA DA REUNIÃO DO NAPNE
25/05/2015 às 16h00 no 

Sala dos Professores (Bloco C) do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Parceria do IFSP com a Santa Casa: Alexandre inicia a reunião lembrando que a servidora Rosana sofreu

um AVC e ficará afastada de suas funções por tempo indeterminado. Portanto o projeto da parceria entre o

Câmpus  e  a  Santa  Casa  está  parado.  Alexandre  pergunta  ao  grupo  como dar  continuidade  ao  projeto.

Fernando sugere fazer uma reunião com o engenheiro Milton e o professor Guilherme, devido ao fato de

Milton ter participado das visitas e do desenvolvimento do projeto e pelo Guilherme que está coordenando

um projeto de extensão ligado à parceria. Edair se dispõe a conversar com eles na quarta-feira. Osvandre se

dispõe a ajudar na condução da parceria e sugere que os assuntos que não sejam específicos da área da

construção civil  possam, na medida do possível,  serem delegados a ele ou outros professores do grupo.

Fernando sugere o compartilhamento de informações referentes ao andamento da parceria e dos projetos

ligados a ela com todos os integrantes do grupo.

Adequações do  Câmpus:  Alexandre  comenta que  o engenheiro Milton está  escrevendo um projeto  de

adequação semelhante ao da parceria com a Santa Casa mas que será realizado no Câmpus. Daniele sugere o

contato com o Instituto de Cegos de Rio Preto para orientações das adequações. Alexandre concorda dizendo

ser interessante realizar uma visita e também convidar um profissional de lá para realizar palestras para os

alunos do Câmpus.

Concurso  de  logomarca: Após  discussão  a  respeito  da  publicação  do  novo  edital  do  Concurso  de

Logomarca do NAPNE, fica resolvido que o mesmo será aberto a participação de toda a comunidade devido

a baixa adesão dos alunos. E a data de inscrição do concurso será de 01/06/2015 a 03/08/2015.

Sábado letivo voltado a inclusão: Daniele sugere que um sábado letivo seja reservado exclusivamente para

atividades  voltadas  a  assuntos  sobre  pessoas  com necessidades  especiais  e  inclusão  social  no  qual  os

membros do NAPNE organizariam. Também sugere a realização de um evento em que uma música seria

traduzida simultaneamente para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Osvandre sugere que nesse mesmo

evento ocorra a apresentação do NAPNE e seus membros. Fica combinado que o grupo vai avaliar a ideia.

Contato  do  NAPNE  com  Secretaria  de  Direitos  Humanos  e  instituições  especializadas:  Alexandre

comenta  que  o  NAPNE  deve  ter  uma  maior  aproximação  com a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  de

Votuporanga que realiza ocasionalmente eventos sobre pessoas com necessidades especiais e inclusão social.

Diz que em outra oportunidade já realizou o cadastro da escola porém a escola não foi convidada para o

último evento realizado pela secretaria, talvez por desconhecimento da existência do NAPNE. Alexandre

também comenta que é importante o grupo ter contato com as instituições especializadas principalmente as

de Votuporanga.
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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)

Arlindo Alves da Costa Ausente

Carlos Roberto Waidemam Ausente

Daniele Spadotto Sperandio

Devair Rios Garcia Ausente

Edair Gonçalves

Eder Aparecido de Carvalho Ausente

Elen Cristina Mazucchi Ausente

Fernando Barão de Oliveira (Secretário)

Ivair Fernandes de Amorim Ausente

Jéssica Pereira Alves

Jordânia Maria Foresto Ozório

Leiny Cristina Flores Parreira Licença Maternidade

Mílton César Brito Ausente

Osvandre Alves Martins

Patrícia Diane Puglia Ausente

Rosana da Silva Afastada


