
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: O Processo de Inclusão na Rede Federal de Educação Profissional do 

Brasil 

 

Autoria: Girlane Maria Ferreira Florindo  

Palavras-chave: Educação Profissional, Inclusão, IFB, NAPNE 

Resumo No Brasil, na rede federal de Educação Profissional e Tecnológica, história da inclusão das 

pessoas com deficiência começou a ser escrita de forma efetiva com a criação, em 2000, do programa 

TEC NEP. A proposta da Rede de Educação Tecnológica para o atendimento das pessoas com 

necessidades específicas ocorreu com a criação desse programa. O Programa trouxe para a rede de 

educação profissional o conceito de necessidades específicas, por acreditar numa ideia mais ampla 

que, além da deficiência, apoia e atende a todas as limitações. Trata da relação pedagógica e trabalha 

com as potencialidades que demandam ações de superação das barreiras físicas e didáticas e 

promovem a formação de recursos humanos em todos os níveis e modalidades de ensino, que essa 

Rede abrange, a fim de que se efetive uma educação de qualidade para todos, conforme estabelecem 

as normas legais do país. Para uma efetivação do trabalho da inclusão Institutos Federais a estratégia 

foi a criação em todos os câmpus os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). Cabiam aos núcleos os seguintes objetivos: promover cursos, buscar 

adaptações necessárias para que o aluno com deficiência consiga acesso e acompanhar as atividades 

escolares e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. O Napne, principal lócus de atuação 

do processo de inclusão em cada câmpus da rede federal de educação profissional do Brasil tem como 

objetivos favorecer possibilidades para o ingresso, permanência, conclusão do curso com êxito e sua 

inserção sócio-laboral, é composto por um Coordenador designado por portaria do Diretor do Câmpus 

e uma equipemultidisciplinar que poderá contar com: assistente social, psicólogo, pais de estudantes, 

docentes, pedagogos, estudantes e outros profissionais. Atualmente, a rede federal de educação 

profissional e tecnológica já conta com 418 Napne. Em especial no Instituto Federal de Brasília (IFB), 

a experiência da inclusão tem tido resultados positivos, Nesse sentido, no IFB tem hoje 08 Napne que 

tem alcançado os seguintes resultados: cooperação com os demais núcleos do instituto; subsídios com 

Napne de outros institutos e nos centros de Referência do país; mapeamento dos alunos 

IDENTIFICADOS com necessidades específicas matriculados nos respectivos campi; realização de 

eventos com cada segmento (discente, docente e técnico-administrativo) para sensibilização da 

comunidade escolar; orientação quanto ao ingresso de alunos surdos e outras necessidades 

específicas; articulação com outros setores da instituição; orientação à adequação da matriz 



 

 

curricular; orientação à aquisição de recursos e materiais específicos para o atendimento didático-

pedagógico dos alunos com necessidades específicas, bem como de acessibilidade. 
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