Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE
Plano de Ação do NAPNE/IFRN-SC

1. Reflexões acerca do funcionamento do NAPNE no campus desde a implantação:
a) Aspectos positivos:
a. Diversidade de cargos das pessoas que o compõem: o grupo no campus é composto por tradutora e intérprete de Libras, pedagoga,
psicóloga, assistente social, coordenadora de assuntos estudantis, enfermeira e professores.
b. Apoio dos núcleos e secretarias da cidade: em 16/09, realizamos a primeira reunião com representantes da cidade (FACISA/UFRN,
APAE, 5ª URSAP, CAPS, CRI, CRA, SMAS e NAPES) para sensibilizarmos sobre a necessidade de trabalharmos em conjunto para
promover a acessibilidade/inclusão em Santa Cruz.
c. Incentivo da direção geral do campus: o diretor está empenhado em fornecer todo o apoio necessário para a realização de ações do
NAPNE.
d. Apoio de surdo da cidade: contamos com o voluntário surdo José Júlio apoiando as ações voltadas para esse público.
b) Dificuldades:
a. Falta de uma verba destinada diretamente às ações do NAPNE
b. População com diferentes necessidades, com grandes variações
c. Falta de um detalhamento das necessidades dos próprios alunos do IFRN
d. Necessidade de formação específica para promover a inclusão.
c) Perspectivas:
a. Definir verba para a atuação do NAPNE
b. Mapear as necessidades da cidade (35% da população com alguma necessidade específica)
c. Desenvolver pesquisas para atender a população com necessidades específicas
d. Capacitar os servidores para atuarem junto à essas pessoas
e. Tornar o IFRN Santa Cruz acessível

2. Propostas de ações voltadas para as demandas de professores, alunos, famílias, técnico-administrativo e comunidade externa:
Ações locais:
 Curso básico de Libras para servidores, alunos e comunidade
 Desenvolvimento de projeto de extensão com a FACISA/UFRN para atender à população com necessidade específica
 Identificar os tipos de necessidades na cidade por meio dos agentes de saúde
 Promover palestras com foco em necessidades específicas (II Jornada de diálogos sobre acessibilidade e inclusão)
Ações Sistêmicas:
 Definição de fontes de financiamento
 Promoção de eventos formativos e de produção de conhecimento na área
 Realização de reuniões gerais presenciais e por videoconferência
 Construção do regimento interno
 Construção da logomarca do NAPNE-IFRN
3.Plano de atividades

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

METODOLOGIA

RESPONSÁVEL

PRAZO OU
PERÍODO

STATUS

Espaço físico para
funcionamento do núcleo

Encaminhar requerimento para a Direção
geral do IFRN-SC, solicitando espaço físico
para o funcionamento do NAPNE-SC.

Coordenação do
NAPNE-SC

04/2015

Conversa realizada
informalmente com
o diretor do campus

04 a 05/2015

Foi criada a página
do Facebook, a qual
precisa ser
atualizada.
Já está disponível
na página do
campus o NAPNE

Organização do sistema
de informações do
NAPNE-SC

- Criar o boletim (impresso e online) com
informações sobre as atividades
desenvolvidas e em desenvolvimento;
- Conquistar o espaço (link) no site do IFRNcampus Santa Cruz.

- Coordenação do
NAPNE-SC;
- Coordenação de
comunicação Social;
- Coordenação de TI.

Realização de reuniões
sistemáticas do núcleo

Realização do curso
básico de Libras

Realização de eventos:
científicos, culturais e
desportivos

Organização do calendário de reuniões
(ordinárias e extraordinárias quando
necessitar). Agendamento bimestral.

Coordenação do
NAPNE-SC

04 a 05/2015

Enviar email para os
integrantes para
obter informações.

Curso de Extensão, com 60h, tendo como
Instrutores a tradutora e intérprete de Libras
e José Júlio “surdo voluntário da
Comunidade”. Serão duas turmas, com 30
alunos cada. Foram reservadas vagas para
os integrantes do NAPNE e para os núcleos
de apoio da cidade, bem como para a UFRN.
As demais vagas serão ofertadas,
prioritariamente, para os servidores e alunos
das licenciaturas; depois, para a
comunidade.

Coordenação do
NAPNE-SC

10 a 12/2014

REALIZADO

Curso de capacitação, pela COGPE, com
foco nos docentes e técnicos administrativos.

Coordenação do
NAPNE-SC

05 a 07/2015

Aguardando retorno
dos docentes.

Curso de Extensão, com 75h, para 45
pessoas, aberto à comunidade e
representantes de núcleos de apoio da
cidade, bem como docentes e alunos.

Coordenação do
NAPNE-SC

05 a 11/2015

Aguardando seleção
de projetos.

- Realização da “I Jornada de diálogos sobre
acessibilidade e inclusão”

Membros do NAPNESC

2014 - 2015

REALIZADO

-Apresentações culturais (danças, peças
teatrais, etc.).

Membros do NAPNESC

2014 - 2015

- Realização da “II Jornada de diálogos sobre
acessibilidade e inclusão”

Membros do NAPNESC

2014 - 2015

Atividades locais
ordinárias: pesquisa,
extensão e ensino

Atuação junto aos
docentes
Participação em
eventos sistêmicos

Desenvolvimento de Pesquisa:
- Elaboração de projeto para submissão ao CNPq;
- Aplicação de formulário de pesquisa na
população para mapear necessidades;
- Levantamento de perfil do público cego da
cidade;
- Organização do grupo de pesquisa;
- Desenvolvimento de software para atender a
inclusão da população cega e de baixa visão da
cidade.
Designar 01 Reunião Pedagógica por trimestre
para planejamento e socialização de experiências
didáticas.
EXPOTEC;
CONGIC;
CONNEPI;
Dentre outros.

Construção do
mascote do NAPNESC

Realização de um concurso entre a comunidade
escolar/acadêmica

Conquista de fontes
de financiamento

- Participação do Planejamento institucional;
- Participação com proposição de projetos
(pesquisa e extensão) nos editais da Instituição e
os regionais e nacionais apresentados pelas
instituições governamentais e empresas privadas.

Membros do
NAPNE-SC,
Professor Pedro
Baesse,
Coordenação de
Pesquisa e
discentes.

2014-2015

ETEP e Membros do
NAPNE-SC

2014-2015

Membros do
NAPNE-SC e
comunidade escolar/
acadêmica
Membros do
NAPNE-SC e
comunidade escolar/
acadêmica
Membros do
NAPNE-SC,
Coordenação de
Pesquisa e
Coordenação de
Extensão

2014-2015

2014-2015

REALIZADO O
PROJETO, MAS
NÃO APROVADO
PELO CNPQ.
Verificar outro
docente para criar
um grupo de
pesquisa sobre
inclusão.

Participou da
EXPOTEC de 2014,
com exposição e
minicurso.

Organização do
acervo bibliográfico

- Definição / Aquisição anual de pelo menos
03(três) obras voltadas para a temática, no
planejamento anual;
- Organização do acervo local em estante própria
(ênfase na temática);
- Promoção de eventos na Biblioteca Pública
Mons. Raimundo Barbosa.

Membros do
NAPNE-SC e
Coordenação de
biblioteca

2014-2015

