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

25/02/2016 às 10h07 na 
Biblioteca do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Levantamento de alunos com necessidades especiais: Alexandre inicia informando que a reitoria solicitou

novo levantamento da quantidade de alunos com necessidades  especiais  (PNE).  Sugere  duas  formas  de

realizar o levantamento, através do preenchimento de uma ficha ou pela identificação realizada na aula pelos

professores. Quanto ao levantamento fica definido que inicialmente serão consultadas as fichas do NAPNE

que foram preenchidas na matrícula. Alexandre informa que tem um aluno com dificuldade de locomoção.

Marcos diz que é necessário verificar se o aluno está conseguindo utilizar as escadas dos blocos F e/ou G.

Diz que é necessário verificar também com os responsáveis pelo aluno. Osvandre sugere que o NAPNE seja

apresentado à família do aluno e se coloque a disposição, pois existem casos em que a pessoa recusa a ajuda.

Patrícia diz que vai verificar com o professor de Educação Física sobre as limitações do aluno.

Curso de LIBRAS e Intérprete no CONEPT:  Willianice fala sobre a necessidade de se disponibilizar

intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) no II CONEPT (Congresso de Educação Profissional e

Tecnológica  do  IFSP).  Diz  que  entrará  em contato  com alguns  conhecidos  convidando-os  a  participar.

Quanto ao curso de LIBRAS, informa que pretende formar 3 ou 4 turmas com membros de uma igreja. Diz

que  pretende  realizar  um  projeto  em  parceria  com  o  IDAV  (Instituto  do  Deficiente  Audiovisual  de

Votuporanga)  oferecendo  também cursos  de  Libras  e  outras  atividades  com  a  participação  dos  novos

professores de Artes e Educação Física do Câmpus Votuporanga. O intuito é que o projeto seja apresentado

posteriormente num evento realizado pelo NAPNE denominado “Dia da Inclusão”.

Tecnomobi 2016: Osvandre sugere que algumas ações devam ser iniciadas quanto ao evento. Uma dela é a

consulta aos servidores Claudiner e Cristiane Marin sobre a possibilidade do NAPNE organizar a edição de

2016. Marcos diz que o evento é interessante, tanto na dedicação dos participantes como na visibilidade do

Instituto Federal durante sua realização. Osvandre explica que, na competição, deve-se realizar a separação

por categorias. Diz que caso seja realizado com duas categorias haverá mais trabalho na elaboração do edital.

Com uma categoria o evento ficaria mais simples. Marcos diz que consultará os idealizadores da primeira

edição para saber sobre a perspectiva do evento.

CONEPT:  Alexandre questiona se terá o dia da inclusão no CONEPT. Marcos explica que pode ter. Diz

também que é possível ampliar o evento do CONEPT para a comunidade externa, que a propósito, é uma das

exigências  da  reitoria.  Eder  sugere  que  o  evento  aconteça  dentro  do  CONEPT concomitante  a  outas
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atividades. Fica decidido que o grupo se reunirá novamente na próxima semana pra discutir novamente sobre

os eventos deste ano.

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.

Nome Membro Assinatura

Alexandre da Silva de Paula Presidente

Devair Rios Garcia Suplente

Fernando Barão de Oliveira Secretário

Thaís Natalia Leonel Ruís Miani Titular Ausente

Osvandre Alves Martins Titular

Willianice Soares Maia Titular

Carlos Roberto Waidemam Titular

Patrícia Diane Puglia Titular

Amanda Cristiana de Souza Convidada

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral

Eder Aparecido de Carvalho Titular

Daniele Spadotto Sperandio Titular

Amanda Cristina de Sousa Convidada
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