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

14/09/2015 às 15h09 no 
Sala de videoconferência do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Setembro Turquesa:  Willianice explica sobre o evento que está sendo proposto por ela e pela professora

voluntária Sibele Maria Souza. O evento consiste em comemorar o mês dos surdos através de palestras de

Tradutores e Intérpretes de Libras (TILS) e depoimentos de surdos. Willianice informa que o cronograma do

evento está praticamente fechado e a maior necessidade é a disponibilização de TILS para traduzir tanto as

palestras  dos  ouvintes  quanto  dos  surdos.  Diz  que  uma  igreja  evangélica  parceira  do  evento  talvez

disponibilizará  alguém,  mas  que uma só pessoa  pro evento todo não é  o suficiente.  Willianice informa

também que serão confeccionadas camisetas com a logomarca do evento e entregues aos palestrantes, deixa

aberto a qualquer membro do grupo que queira ajudar com o custo.

Após discussão sobre o evento, são definidas as seguintes ações: Verificar possibilidade de TILS conhecidos

na cidade ajudar no evento; Comprar fita pra fazer o símbolo do Setembro Azul / Turquesa; Montar um telão

onde será projetada a imagem do TILS para facilitar a visibilidade a todos os surdos presentes no evento.

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

Devair Rios Garcia / Membro

Edair Gonçalves / Membro

Eder Aparecido de Carvalho / Membro

Elen Cristina Mazucchi / Membro

Fernando Barão de Oliveira / Secretário
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Ivair Fernandes de Amorim / Membro

Jéssica Pereira Alves / Membro

Jordânia Maria Foresto Ozório / Membro

Osvandre Alves Martins / Membro

Thaís Natalia Leonel Ruís Miani / Membro

Willianice Soares Maia / Convidada

Página 2 de 2


