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ATA DA REUNIÃO DO NAPNE
NÚCLEO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

29/06/2015 às 16h00 no 
Sala dos Professores (Bloco C) do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Reestruturação do grupo: Fernando inicia a reunião informando que o presidente Alexandre, que está de

férias,  repassou algumas pautas para  serem tratadas na reunião. Fernando diz que a grande maioria dos

membros do grupo não está participando das reuniões. Devido a isso Fernando, Alexandre e Milton ficaram

sobrecarregados com os assuntos do grupo como, por exemplo, a parceria com a Santa Casa. Portanto existe

a necessidade de reestruturar o grupo diminuindo a quantidade de membros e colocando suplentes para que

tenha maior participação nas reuniões e nas ações. É sugerido que o grupo tenha um membro por setor. Após

discussão sobre o assunto todos concordam com a reestruturação. Em breve Fernando enviará a minuta da

portaria a todos.

Sugestões de horários para reuniões no próximo semestre: Fernando diz que mesmo com as datas dos

encontros  dos  membros  do  NAPNE estarem dispostas  no  Calendário  Acadêmico,  é  necessário  levantar

sugestões sobre horários para as reuniões do próximo semestre. Após discussão fica definido que as datas e

horários das próximas reuniões serão estabelecidas após publicação de portaria de reestruturação do NAPNE.

É sugerido uma reunião por mês e a previsão na portaria sobre a exclusão do membro caso falte duas vezes

consecutivas.  Fernando diz  que  verificará  com o  Diretor  essa  possibilidade.  É  sugerido  também que  o

Alexandre sempre envie antecipadamente as pautas das reuniões para os membros. Fernando informa que no

mês de julho de 2015 não haverão reuniões.

Divulgação do Concurso da Logomarca: Fernando informa que o concurso da Logomarca do NAPNE está

em andamento e até o momento ocorreu apenas uma inscrição. Solicita que os servidores divulguem aos seus

conhecidos  e  compartilhem  a  notícia  em  seus  perfis  do  Facebook  para  que  mais  pessoas  tenham

conhecimento do concurso.

Banca avaliadora da logomarca: Fernando solicita aos membros aqueles que têm interesse em participar da

Banca avaliadora do Concurso da Logomarca. Os interessados são Daniele, Carlos e Thais.

Planejamento da entrega do prêmio:  É sugerido pelos membros que seja realizada uma solenidade de

entrega de prêmio no auditório em uma quarta-feira. Para reforçar o ato é sugerido que seja elaborada uma

errata  para  o  edital  do  concurso  estabelecendo  a  participação  obrigatória  do  ganhador  do  concurso  na

solenidade de entrega do prêmio. A data ainda será estabelecida.
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Comunicação com instituições especializadas: Daniele informa que entrou em contato com o Instituto dos

Cegos de São José do Rio Preto solicitando a possibilidade de uma visita. Foi informada que visitas podem

ser realizadas porém, por se tratar de uma instituição filantrópica é cobrada uma taxa aos visitantes. Daniele

aguarda mais informações de conhecida que trabalha na instituição que volta das férias no dia 16/07/2015.

Planejamento do “Dia da inclusão”: Os membros solicitam ao Fernando que antes de estabelecer uma data

para o “Dia da Inclusão”, seja pesquisado se já existe uma data nacional ou mundial para o mesmo. Fernando

verificará. 

Informe sobre alunos com deficiência:  Fernando informa que foi solicitado ao NAPNE via  Memorando

Circular Conjunto 01/DPE/PI/PRE o número de alunos com deficiência, transtorno ou superdotação para

finalização dos dados do Censup (Censo da Educação Superior). No Câmpus Votuporanga existe uma aluna

de curso superior que apresenta dislexia leve.

Situação da parceria com a Santa Casa: Fernando informa que os documentos do Acordo de Cooperação

entre o IFSP e a Santa Casa de Votuporanga foram parcialmente assinados pelo provedor e pelo jurídico do

hospital.  Faltam  dois  anexos  para  serem  assinados.  Após  essa  etapa  o  documento  será  enviado  via

memorando à reitoria. Fernando informa que mesmo assim os projetos de extensão estão em andamento e os

alunos estão sendo orientados pelos servidores Milton, Guilherme Ueda e Carlos Rossi.

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) Ausente (Férias)

Arlindo Alves da Costa Ausente

Carlos Roberto Waidemam
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Daniele Spadotto Sperandio

Devair Rios Garcia Ausente

Edair Gonçalves Ausente

Eder Aparecido de Carvalho Ausente

Elen Cristina Mazucchi Ausente

Fernando Barão de Oliveira (Secretário)

Ivair Fernandes de Amorim

Jéssica Pereira Alves Ausente

Jordânia Maria Foresto Ozório

Leiny Cristina Flores Parreira Ausente (Licença Maternidade)

Mílton César Brito

Osvandre Alves Martins Ausente

Patrícia Diane Puglia Ausente

Rosana da Silva Ausente (Afastada)

Thais Natália Leonel Ruis Miani


