
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Portaria nº 34 de 16 de julho de 2020.

O Diretor Geral Substituto Eventual,  Fernando Santos da Paixão, SIAPE nº 3079274,  do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Juazeiro, no uso de suas atribuições legais
conferidas através da Portaria nº 873, de 28 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União
em 02 de março de 2020, e considerando o e-mail enviado em 07 de julho de 2020, pela docente Grazyelle
Reis dos Santos, RESOLVE:

Art. 1º- CONSTITUIR Grupo de Trabalho intitulado  "Educação Inclusiva", do Instituto Federal de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  -  Campus  Juazeiro.  O  Grupo  de  Trabalho
será composto pelos membros abaixo relacionados:

NOME SIAPE Função na comissão

Grazyelle Reis dos Santos 1944043 PRESIDENTE

Altair dos Santos Paim 2240616 MEMBRO

Andreia Luciana Macêdo 2320612 MEMBRO

Claudiane de Jesus Souza 2304630 MEMBRO

Daísa Valverde dos Santos 1267200 MEMBRO

Élide Elen da Paixão Santana 3068998 MEMBRO

Fabiana Vieira da Costa 3068478 MEMBRO

João Paulo Silva de Oliveira 2123269 MEMBRO

Luis Eduardo Cunha Silva 3169896 MEMBRO

Maísa Lima Freitas de Sousa 1944732 MEMBRO

Selma Maria Rodrigues de Andrade Alves 1105340 MEMBRO

Vitor Andrade de Sousa 1635072 MEMBRO

Art. 2º – O Grupo de Trabalho tem por objetivo:

a)  Realizar  estudos,  pesquisas  acadêmicas  e  análises  sobre  documentações  legais  e  normativas
Institucionais que se refiram à Educação Especial e Inclusiva, a fim de conhecer sobre diferentes tipos de
deficiência,  necessidades  educacionais  específicas  e  direitos  das  pessoas  nessas  condições  e  traçar
estratégias para a sua inclusão e autonomia;
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b)  Buscar  parcerias  interinstitucionais  para  o  atendimento  psicossocial  e  familiar  de  pessoas  com
deficiência e outras necessidades específicas à comunidade acadêmica do Campus Juazeiro;
c) Contribuir para que o Campus continuamente implemente políticas e ações de acesso, permanência e
êxito  direcionadas  aos  estudantes  com  deficiência  e  necessidades  educacionais  específicas,  buscando
eliminar barreiras arquitetônicas, educacionais, comunicacionais e atitudinais;
d)  Oferecer a toda pessoa com deficiência e necessidades específicas da nossa comunidade acadêmica
acolhimento, orientação em relação aos seus direitos e no enfrentamento de suas dificuldades;
e) Acompanhar estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas e docentes do campus,
indicando adaptações metodológicas e didático-pedagógicas que garantam uma aprendizagem equitativa e
de qualidade;
f)  Colaborar  na  produção  de  projetos  educacionais  do  Campus,  voltados  para  o  fortalecimento  da
consciência sobre a convivência com a diversidade e a inclusão social e cidadã da pessoa com deficiência e
com necessidades específicas;
g)  Buscar  meios  para  a  criação  do  NAPNE  (Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades
Educacionais Específicas) no Campus Juazeiro.

 Art. 3º – O Grupo de Trabalho deverá fazer registro das reuniões e encaminhar relatório para a Direção
Geral.

Art. 4º – O Grupo de Trabalho terá validade de 01(um) ano podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 5º –   Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Fernando Santos da Paixão
Diretor Geral Substituto Eventual

IFBA Campus Juazeiro
SIAPE nº 3079274

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SANTOS DA PAIXAO, Diretor Geral
Substituto, em 16/07/2020, às 17:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1530284 e o código CRC 23A0BC6E.

:: SEI / IFBA - 1530284 - Portaria - Numeração Manual :: https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 2 19/10/2020 10:53


