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Resumo Tomando a inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da 

sociedade brasileira, o governo brasileiro criou em 2000, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE) que faz parte de uma política da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, para a inserção das Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – PNEE – (Deficientes, Superdotados/Altas Habilidades e com Transtornos 

Globais do Desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, 

licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.  Assim, o NAPNE, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia, 

campus Salvador, tem função de articular setores da instituição para  promoção de atividades 

inclusivas, voltadas para os alunos com necessidades educativas específicas. Este relato de 

experiência tem como objetivo compartilhar as ações pedagógicas  bem sucedidas de inclusão na 

nossa instituição. O projeto implementado prevê o desenvolvimento cognitivo de quarenta e dois 

estudantes matriculados em cursos de ensino médio (técnicos- integrado), subsequentes  

(profissionalizantes) e superiores. A equipe é composta de nove Intérpretes  de Libras, duas 

Transcritoras de Braille, uma Ledora,  uma Professora de Português que ministra as aulas em Libras, 

um Professor de Libras, uma coordenadora do Núcleo, Pedagoga com Doutorado em Educação,  uma 

Psicologa e duas Estagiárias de licenciatura em Matemática. Os alunos com deficiência, visual, física, 

surdos, com transtornos globais do desenvolvimento, dos cursos de Ensino Médio (Integrados)  e 

superiores permanecem em turno oposto de suas aulas para as monitorias  específicas de matemática, 

física, química e português, disciplinas com mais dificuldades; oficinas artísticas; as aulas de 

Português do currículo são ministradas em Libras para alunos surdos. Além disso, realizamos 

formação específica para docentes, acompanhamento dos conselhos de classe  (diagnósticos e finais),  

promovemos cursos sobre inclusão para comunidade escolar; reuniões mensais com equipe NAPNE 

e familiares/responsáveis. Resultados tem promovido, melhor desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

proporciona maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua 

comunicação, mobilidade, habilidades de seu aprendizado, integração com a família, amigos e toda 

comunidade escolar. 
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