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IN Nº1/2021/DAE/PROEN/IFSULDEMINAS

INSTRUÇÃO NORMATIVAINSTRUÇÃO NORMATIVA

Regulamenta procedimentos para a atuação dos Núcleos de Apoio àsRegulamenta procedimentos para a atuação dos Núcleos de Apoio às
Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE's em cada campus doPessoas com Necessidades Específicas - NAPNE's em cada campus do
IFSULDEMINASIFSULDEMINAS.

Considerando a Lei n. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996;

Considerando a Lei n. 13.146, de 6 de Julho de 2015;

Considerando a Resolução CNE/CEB n. 02, de 11 de Setembro de 2001;

Considerando a Resolução n. 102/2013, de 16 de Dezembro de 2013 que dispõe sobre as Diretrizes de Educação
Inclusiva do IFSULDEMINAS;

Considerando a Resolução n. 36/2020/CONSUP/IFSULDEMINAS de 30 de Setembro de 2020;

Considerando a Resolução n. 68/2020/CONSUP/IFSULDEMINAS de 15 de Dezembro de 2020;

Considerando a efe vação das ações de inclusão dos estudantes com necessidades educacionais  específicas no
IFSULDEMINAS. Resolve:

Art. 1º.Art. 1º. Os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE's gozam de autonomia para
estabelecer seus fluxos, processos e registros de atendimento e atuação, desde que sejam respeitadas e
cumpridas as Diretrizes de Educação Inclusiva do IFSULDEMINAS, ressalvados os procedimentos estabelecidos
pela Resolução 68/2020 e por esta Instrução Normativa. 

§ 1º.§ 1º. É facultada aos núcleos a construção de documentos internos de orientação, os quais deverão ser
construídos cole vamente, ou seja, mediante o debate entre os membros, em diálogo com a comunidade
acadêmica e em consonância com os disposi vos citados no caput, sendo posteriormente publicados por meio de
Portaria do Diretor-geral do campus.

§ 2º.§ 2º. Tais documentos, criados no âmbito dos campi, terão validade interna e servirão apenas para orientação dos
trabalhos, não podendo, em nenhuma hipótese, subs tuir ou contrariar os preceitos dos documentos
institucionais.

§ 3º.§ 3º. De acordo com a realidade de cada campus, é facultada ao NAPNE a definição de outros membros essenciais
para o seu funcionamento, para além da composição mínima presente no parágrafo 1º do ar go 6º da Resolução
68/2020.

Art 2º.Art 2º. Caberá ao NAPNE de cada campus receber os encaminhamentos de estudantes que apresentam
necessidades educacionais específicas, realizados conforme os artigos 20 e 21 da Resolução 68/2020.

Parágrafo único:Parágrafo único: O encaminhamento dos estudantes iden ficados pelos docentes no decorrer do curso, bem
como indicação da necessidade de atendimento pelo NAPNE, deve ser realizado, por intermédio do Coordenador
do Curso, por meio de encaminhamento de e-mail ao NAPNE, ou de acordo com a organização interna do campus.

Art. 3º.Art. 3º. Caberá ao NAPNE realizar formalmente o contato com os estudantes e, quando for o caso, com seus
responsáveis legais, para explicitar as formas de atuação do núcleo no acompanhamento e atendimentos, e para
apresentar o Termo de Concordância com Atendimento/Acompanhamento do NAPNE (Anexo I) para assinatura. 
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