NAPNE
Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas
IFCE – campus Morada Nova

Composição
Portaria Nº 90/GAB-MOR/DG-MOR, 05 de Outubro de 2018
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•
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Fátima Elisdeyne de Araújo Lima – Bibliotecária
Antonio Alan Vieira Cardoso – Psicólogo
Carmen Laenia Almeida Maia de Freitas – Pedagoga
Germana de Sousa Vieira – Assistente Social
Kaline Ribeiro de Freitas – Enfermeira
Márcia Campos de Moura Fé – Nutricionista
Sherley Romeiro Freire – Docente

Ações Realizadas
• Grupo de Estudos;
• Sensibilização de servidores e alunos;
• Acompanhamento de estudantes com necessidades específicas;
• Articulações internas e externas;
• Encontros do NAPNE;
• Acompanhamento da infraestrutura de acessibilidade do campus.

Registro de ações
realizadas

Registro de ações
realizadas

PDI (2019-2023)
Tema Estratégico: Acessibilidade e Diversidade
Objetivo Estratégico: Fortalecer as ações no âmbito da acessibilidade e da diversidade étnico racial
Área Responsável: Pró-reitoria de Extensão
Tema Estratégico: Promoção dos Direitos Humanos no Âmbito Educacional
Objetivo Estratégico: Fortalecer a articulação entre a Política de Assistência Estudantil e o Plano de
Permanência e Êxito
Área Responsável: Assistência Estudantil
Projetos Estratégicos:
• Formação de servidores para atendimento de pessoas com deficiência.
• Acessibilidade comunicacional.
• Acessibilidade arquitetônica.
• Implantação efetiva dos NAPNE e NEABI nos campi.
• Jogos Internos com categoria para alunos com deficiência.

Objetivos – 2019
Geral:
• Ampliar as ações voltadas para a Acessibilidade e a Educação Inclusiva, sensibilizando e fortalecendo a participação
de toda a comunidade educacional do IFCE Campus Morada Nova.
Específicos:
• Promover a discussão sobre a Educação Inclusiva na Educação Profissional envolvendo os servidores do campus e a
comunidade em geral;
• Orientar os profissionais do Setor de Controle Acadêmico para o correto preenchimento dos dados referentes às
necessidades específicas na Ficha de Pré-matrícula;
• Identificar a cada semestre letivo os discentes com necessidades específicas a partir dos dados do Sistema
Acadêmico;
• Acolher os estudantes com necessidades específicas, acompanhando o seu processo de ensino-aprendizagem;
• Facilitar o acesso desses estudantes ao NAPNE;
• Realizar quando necessário e em parceria com o corpo docente, intervenções efetivas durante o percurso
formativo dos alunos com necessidades específicas;
• Envolver técnico-administrativos, docentes e discentes em atividades que promovam a Acessibilidade e a Educação
Inclusiva nas suas áreas de formação profissional.

Ações – 2019
• Trabalhar a temática da Educação Inclusiva na Educação Profissional por meio de palestra e/ou
oficina. (Encontro Pedagógico – 2019.2);
• Encontro Geral dos NAPNES do IFCE e V Encontro do NAPNE do IFCE campus Morada Nova.
(Setembro);
• Reunião com o Setor de Controle Acadêmico – CCA, sobre o correto preenchimento dos dados
referentes aos alunos com necessidades específicas nas fichas e/ou formulários da Instituição
(Fevereiro);
• Busca Ativa dos estudantes com Necessidades Específicas, por meio do Sistema Acadêmico
(Março e Abril);
• Reunião de apresentação dos membros do NAPNE para os alunos com necessidades específicas
(Abril);
• Elaborar quando necessário Plano de Atendimento Individualizado;
• Desenvolvimento de Projetos com foco na educação inclusiva e acessibilidade integrada a cada
eixo dos cursos ofertados pelo campus;
• Grupo de Estudos.

