
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC -  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC NOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO Nº 42/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
Dispõe sobre a regulamentação do Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro (NAPNE/IFTM). 
 
. 

PROCESSO Nº 23199.000614/2012-69 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, 
publicada no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 
1028-I de 23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 26 de 
novembro de 2012, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a regulamentação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário. 
 
 
Uberaba, 26 de novembro de 2012. 
 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente



 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM  
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO  – 
NAPNE/IFTM 

 
CAPÍTULO I 

 
DA NATUREZA, FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização, o funcionamento e as atribuições 
do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) 
dos Câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 
(IFTM). 
 
§ 1º. O NAPNE, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino – PROEN e ao setor responsável pelo 
atendimento ao educando em cada Câmpus, é um programa permanente que tem por 
finalidade garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar do estudante com necessidades 
educacionais específicas (com deficiência, superdotados/altas habilidades e com transtornos 
globais do desenvolvimento) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 
§ 2º. O NAPNE promoverá, em conjunto com os demais setores do IFTM, suporte técnico, 
científico, acadêmico e pedagógico necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
desenvolvidas na área da educação especial e inclusiva, sob a perspectiva da cultura da 
diversidade humana. 
 
§ 3º. O NAPNE também poderá atuar na assessoria de planejamento e execução de projetos 
de formação continuada de professores para a Educação Especial, destinados à comunidade 
interna e externa do IFTM. 
 
Art. 2º. Deverá ser instituído o NAPNE em cada um dos Câmpus para desencadear e 
acompanhar ações que viabilizem o atendimento aos estudantes com necessidades 
educacionais específicas, tanto no que se refere ao ensino, quanto à acessibilidade. 
 
Art. 3º. O NAPNE tem como princípios norteadores: 
 

I. Universalização do acesso à educação; 
II.  Articulação entre os Câmpus e entidades voltadas para as pessoas com 

necessidades educacionais específicas; 
III.  Contribuição para a construção de um novo paradigma educacional 

compreendendo a pessoa com necessidades educacionais específicas como sujeitos 
sociais; 

IV.  Auxílio no desenvolvimento da prática pedagógica, buscando novas bases 
conceituais / metodológicas para a Educação Especial/Inclusiva; 

V. Apoio à formação continuada de profissionais na área de Educação 
Especial/Inclusiva em todos os níveis da prática educacional. 

 
 
Art. 4º. São objetivos do NAPNE: 
 
I. Promover condições necessárias para o ingresso, a permanência e o sucesso escolar de 
alunos com necessidades educacionais específicas no IFTM; 



 

 
II. Propor e acompanhar adequações arquitetônicas, possibilitando aos estudantes com 
necessidades educacionais específicas o acesso a todos os espaços físicos dos Câmpus, 
conforme as normas previstas em lei; 
 
III. Atuar junto às coordenações de cursos, à equipe pedagógica e aos colegiados dos cursos 
oferecendo suporte no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com necessidades 
educacionais específicas; 
 
IV. Articular junto ao Câmpus a disponibilização de recursos específicos para aquisições de 
materiais de consumo e permanente que possibilitem a promoção das atividades de ensino e 
aprendizagem com qualidade; 
 
V. Participar de editais específicos com a finalidade de prover recursos multifuncionais 
necessários ao atendimento educacional especializado, tais como: equipamentos, mobiliários e 
materiais didáticos e pedagógicos adequados; 
 
VI. Potencializar o processo ensino-aprendizagem por meio da utilização de novas 
tecnologias de informação e de comunicação (TICs) que facilitem esse processo; 
 
VII. Promover um Fórum Permanente de Educação Inclusiva envolvendo o IFTM, as 
instituições educacionais de todos os níveis de ensino e as organizações voltadas para as 
pessoas com necessidades educacionais específicas; 
 
VIII. Promover e participar de estudos, eventos e debates sobre Educação Inclusiva no âmbito 
do IFTM e em outras instituições; 
 
IX. Contribuir para a inserção da pessoa com necessidades educacionais específicas em todos 
os níveis de ensino, no mundo do trabalho e espaços sociais, garantindo o atendimento 
educacional especializado; 
 
X. Assessorar a Comissão responsável especificamente pelo ingresso no IFTM (COPESE) 
nos casos de alunos com necessidades específicas; 
 
XI. Propor, quando necessário, alterações e regulamentações que visem o ingresso e a 
permanência de pessoas com necessidades educacionais específicas no IFTM; 
 
XII. Incentivar a inserção de conteúdos, unidades curriculares obrigatórias e/ou optativas 
referentes à Educação Inclusiva, nos cursos do IFTM; 
 
XIIII. Articular as atividades desenvolvidas pelo NAPNE com as ações de outras instituições 
voltadas ao atendimento das pessoas com necessidades educacionais específicas; 
 
XIV. Promover a cultura da educação para a convivência e a aceitação da diversidade; 
 
XV. Apoiar / realizar atividades e eventos de integração que promovam a recepção dos 
ingressantes de maneira adequada, efetiva e harmoniosa, contribuindo com os objetivos da 
criação da cultura voltada para a diversidade humana. 

 



 

CAPÍTULO II 

 DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º. São atribuições do NAPNE garantir que: 

I. Nas áreas externas ou internas dos Câmpus e da Reitoria, destinadas a garagem e a 
estacionamento de uso público, sejam reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com necessidades 
específicas e com dificuldade de locomoção; 

II. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação seja livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

III. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 
dependências e serviços dos Câmpus e da Reitoria, entre si e com o exterior, cumpra os 
requisitos de acessibilidade;  

IV. Os prédios disponham, pelo menos, de 1(um) banheiro acessível, distribuindo seus 
equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoas com 
necessidades específicas ou com mobilidade reduzida;  

V. Sejam implementadas atividades referentes à criação de um novo paradigma cultural e 
educacional voltado para a diversidade humana e para uma educação inclusiva; 

Art. 6º. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão 
dispor de espaços reservados para cadeirantes;  

Art. 7º. Deverão ser reservados lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva 
e/ou visual, inclusive acompanhantes, de acordo com a ABNT NBR 9050, de modo a 
facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. 

CAPÍTULO III 
 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 8º. O NAPNE será constituído inicialmente por meio de Portaria específica, expedida 
pelo Diretor Geral do Câmpus ou Diretor do Câmpus Avançado. 

I. A Comissão responsável pelo NAPNE, instituída pela Portaria citada no caput deste Art. 
será composta por no mínimo 5 (cinco) pessoas sendo pelo menos 1 (um) docente, 2 (dois) 
técnicos administrativos e 1 (um) aluno regularmente matriculado; 

II. Psicólogos, Assistentes Sociais e pelo menos um (uma) Pedagogo (a) ou Técnico em 
Assuntos Educacionais lotados no Câmpus deverão obrigatoriamente compor o NAPNE; 

III. Alunos estagiários ou que participem de projetos de extensão na área de atuação do 
NAPNE poderão compor o Núcleo; 



 

§ 1º. Qualquer um dos membros será afastado do NAPNE caso acumule, sem justificativa, 
três faltas consecutivas ou cinco alternadas às reuniões do Núcleo; 
 
§ 2º. A entrada de novos membros no NAPNE ocorrerá por indicação de qualquer um dos 
membros da equipe e será oficializada quando avalizada pela maioria simples em assembléia 
geral e registrada em ata;  
 
§ 3º. O NAPNE poderá conter, respeitado o número mínimo de acordo com Art. 8º deste 
Regulamento, quantos membros a Comissão considerar necessários para o desenvolvimento 
das atividades propostas.     

 
CAPÍTULO IV 

 
DA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE 

 
 
Art. 9º. A Comissão do NAPNE será composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários e demais membros. 
 
I. O Presidente deverá disponibilizar no mínimo 10 (dez) horas semanais para a coordenação 
do Núcleo; 
 
II. Os demais membros do NAPNE deverão disponibilizar no mínimo 4 horas semanais para 
as atividades do Núcleo; 
 
III. Em caso de vacância, o Vice-Presidente substituirá o Presidente, o Primeiro Secretário 
substituirá o Vice-Presidente, o Segundo Secretário substituirá o Primeiro Secretário; 
 
Art. 10. O Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro e Segundo Secretários do Núcleo em 
cada Câmpus serão eleitos em Assembleia, convocada para este fim, tendo direito a voz e 
voto os membros da comissão do Núcleo. 
 
Art. 11. A Comissão se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 
mediante convocação do Presidente ou do Vice-Presidente do Núcleo. 
 
§1º. As reuniões extraordinárias serão convocadas sempre que houver uma necessidade 
efetiva, com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, pelo Presidente do 
Núcleo, pelo Vice-Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros, devendo constar a 
pauta na convocação. 
 
§2º. As reuniões serão registradas em atas, elaboradas pelo Primeiro Secretário, que deverão 
ser lidas e aprovadas na reunião subsequente. 
 

 
CAPÍTULO V 

 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 12. São competências do Presidente do NAPNE: 

 I. Representar o NAPNE perante o IFTM e a outras instituições; 



 

 
II. Convocar e coordenar as reuniões específicas do NAPNE; 
 
III. Buscar junto aos gestores regionais, estaduais e municipais da educação, o 
desenvolvimento de ações conjuntas, para potencializar o desempenho do Núcleo; 
 
IV. Acompanhar e orientar o desenvolvimento das ações nos Câmpus junto às sub-
coordenações e outras instituições voltadas às pessoas com necessidades específicas; 
 
V. Elaborar, encaminhar e acompanhar a solicitação de recursos para o desenvolvimento de 
suas atividades; 
 
VI. Coordenar o processo de elaboração do relatório anual de atividades que, após ser 
aprovado pela comissão do NAPNE, deverá ser encaminhado, ao Diretor do  Câmpus e às 
Pró-Reitorias do IFTM; 
 
VII. Zelar pela documentação e pelo patrimônio do NAPNE; 
 
VIII. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 
 
 
Art. 13. São atribuições do Vice-Presidente: 
 
I. Tornar efetivas as deliberações da Comissão do Núcleo; 
 
II. Auxiliar o Presidente no desenvolvimento de suas atividades; 
 
III. Representar, coordenar e desenvolver, no seu Câmpus, as ações deliberadas pelo Núcleo; 
 
IV. Elaborar, encaminhar e acompanhar a solicitação de inclusão de recursos na planilha 
orçamentária do Câmpus, destinados ao desenvolvimento das atividades do NAPNE em seu 
Câmpus; 
 
V. Zelar pela documentação e pelo patrimônio do Núcleo em seu Câmpus, juntamente com o 
presidente. 
 
 
Art.14. São atribuições do primeiro secretário: 
 
I. Elaborar atas de reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II.  Elaborar e expedir correspondências interna e externa; 

III.  Manter organizado um arquivo com documentos e legislações afins ao Núcleo; 

IV.  Exercer outras atividades correlatas ou afins ao Núcleo. 

 

Art. 15. São atribuições de toda a Comissão do NAPNE: 
 
I. Definir a política de atuação do Núcleo; 
 
II. Propor e organizar grupos para o desenvolvimento de pesquisa nas linhas já definidas; 



 

 
III. Orientar e assessorar nas atividades de pesquisa e extensão na área da Educação Especial; 
 
IV. Elaborar o orçamento anual do Núcleo; 
 
V. Apreciar e deliberar sobre o relatório anual de atividades do Núcleo; 
 
VI. Deliberar sobre os critérios de utilização dos recursos do Núcleo; 
 
VII. Viabilizar o desenvolvimento de atividades deliberadas em reuniões gerais da Comissão; 
 
VIII. Elaborar, apreciar e deliberar sobre o cronograma anual de trabalho do Núcleo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO FINANCIAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO NAPNE  
 
 
Art. 16. Os recursos para o funcionamento do NAPNE deverão ser solicitados pelos 
responsáveis à Direção Geral de cada Câmpus ou à Direção de cada Câmpus Avançado e 
farão parte do orçamento anual. 
 
Art. 17.  A participação efetiva do Núcleo de cada Câmpus em editais específicos garantirá 
recursos extras para o cumprimento das ações previstas no planejamento anual. 
 
Art. 18. A manutenção da estrutura necessária ao funcionamento do Núcleo deverá ser 
garantida pelos Câmpus.  

 
CAPÍTULO VII 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 

Art. 19. Cada Câmpus deverá dispor de infraestrutura necessária para instalações do Núcleo 
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE, bem 
como dar suporte administrativo e apoio as suas ações no âmbito do IFTM.   
 
 Art. 20. Os representantes de cada NAPNE poderão organizar um Plano de Ações que 
subsidie as atividades específicas no âmbito de seu Câmpus, devendo o mesmo ser levado ao 
conhecimento do responsável pelas Ações Inclusivas na Reitoria do IFTM.  
 
Art. 21. O NAPNE será regido pelas disposições deste Regulamento e pelas demais 
legislações pertinentes. 
 
Art. 22. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão do NAPNE e, 
em última instância, pelo Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM). 
 
Art. 23. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 


