NAPNE

é uma sigla que significa
“Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas”.
A proposta do NAPNE é
implementar as ações inclusivas
nos câmpus.
Então, quem são as pessoas atendidas
pelo NAPNE?
São os estudantes com deficiência (visual, auditiva,
física, intelectual, múltipla), transtorno do espectro
autista e altas habilidades/superdotação.

Afinal, quem eu devo procurar no
câmpus?

Você pode procurar o representante e/ou secretário
do NAPNE ou um dos profissionais da Coordenadoria
Sociopedagógica do câmpus.
Vale dizer que a equipe do NAPNE é composta por
pedagogo, assistente social, psicólogo, técnico em
assuntos educacionais e tradutor-intérprete de Libras.
Ah! A equipe pode ter outros servidores do IFSP e
também pessoas da comunidade escolar.

E quando eu devo procurar o NAPNE?
Imprescindivelmente, logo depois de efetivada a
matrícula. Mas se você ainda não fez isso, faça já:
procure o NAPNE!

Conceitos e diferenças. Saiba um pouco mais...
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Estudantes com altas habilidades/superdotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também
apresentam elevada criatividade, grande envolvimento
na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de
seu interesse. (Fonte: site do MEC)

INCLUSÃO

É a garantia de acessibilidade, de acolhimento e de
permanência dos estudantes na instituição de ensino,
respeitando as diferenças de cada um. É com essa
compreensão que a Coordenadoria de Ações Inclusivas
do IFSP busca promover a educação inclusiva nos
câmpus do Instituto.

DEFICIÊNCIA

Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos permanentes, de longo prazo,
temporários ou intermitentes de natureza física,
intelectual/cognitiva ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem impedir
sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
(Decretos nº 186/08 e nº 6.949/09)

EDUCAÇÃO ESPECIAL

É a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para
estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista e altas habilidades/superdotação.
Fonte: LDB 9.394/96

Fique por dentro!

Consulte a Resolução NAPNE 137/14 em:
www.ifsp.edu.br

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Transtorno do Espectro Autista é definido como
deficiência persistente e clinicamente significativa da
comunicação e da interação sociais, manifestada por
deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal
usada para interação social; ausência de reciprocidade
social e falência em desenvolver e manter relações
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento.
(Lei nº 12.764/12)

Para mais informações, procure o NAPNE do seu câmpus!
DIRETORIA DE
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Você conhece os Programas de Bolsas que são oferecidos pelo IFSP? Você sabe como participar de cada
um deles? Então, aqui, você pode saber algumas informações sobre esses programas. Confira!
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA

Oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades
de pesquisa e/ou inovação. O bolsista é vinculado a um professor
orientador, que acompanha suas atividades e analisa seus relatórios.
Nessa bolsa, é preciso realizar a apresentação de um trabalho em um
evento reconhecido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. Essa bolsa
é ofertada por meio de alguns programas:

PESQUISA E INOVAÇÃO – PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O ENSINO
MÉDIO: PIBIC-EM/CNPQ/IFSP
Destina bolsas a estudantes, por um período de doze meses, com o
intuito de fortalecer a disseminação das informações e conhecimentos
científicos e tecnológicos básicos. Busca, também, desenvolver as
atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e
tecnológica aos estudantes do Ensino Médio.

PESQUISA E INOVAÇÃO – PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA OS ALUNOS
DO ENSINO SUPERIOR: PIBIC-PIBITI
Destina bolsas a estudantes da graduação, que desenvolvem um
trabalho de pesquisa junto ao professor-orientador, por um período de
12 meses. Durante o período de vigência, cabe ao estudante a entrega
de relatórios parciais e finais, além da apresentação no congresso de
Iniciação Científica do IFSP.

PIBID/IFSP – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
Concede bolsas a estudantes de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência, desenvolvidos por instituição de Educação Superior,
em parceria com escolas de educação básica da rede de ensino.

PROGRAMA JOVENS TALENTOS
Concede bolsas a estudantes de graduação e visa antecipar o ingresso
no meio científico, despertar vocação científica, incentivar talentos
potenciais, mediante a participação em atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Para participar, o estudante deve ser aprovado no processo de
seleção por meio de uma prova de conhecimentos gerais.

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Programa de intercâmbio e mobilidade internacional que concede bolsas
a estudantes da graduação. Essa bolsa cobre despesas como alimentação
e moradia, além de passagem de ida e volta.

CONFIRA OS CRITÉRIOS BÁSICOS DE SELEÇÃO DESSE
PROGRAMA:
Pontuação mínima no ENEM, conforme editais, e proficiência na língua
estrangeira escolhida. Fique atento a outros critérios de seleção desse
programa:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar matriculado em um dos cursos das áreas prioritárias do programa;
• Ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da ida;
• Ter entre 20% e 90% do curso concluído;
• Possuir um bom desempenho acadêmico;
• Evitar reprovações;
• Ser aprovado no processo interno de seleção do IFSP;
• Em alguns editais, é pontuada a participação em
olimpíadas de conhecimento e projetos de iniciação científica.

BOLSA
DISCENTE

Destinada a estudantes
regularmente matriculados
em cursos ou programas
do IFSP

Bolsa de
Ensino
Bolsa de
Iniciação
Científica e
Tecnológica
Bolsa de
Extensão

BOLSA DE ENSINO

Oferece ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem, e de interagir
com os professores por meio de ações pedagógicas relacionadas às disciplinas dos cursos, apoiando aos demais estudantes do IFSP.

BOLSA DE EXTENSÃO

Programa Institucional de Apoio a Projetos de Extensão
Os estudantes, de qualquer modalidade ou nível de ensino, poderão receber bolsa para participar de projetos ou programas de extensão, cujas temáticas
são diversas, inclusive culturais, e que incluem a participação em ações junto à comunidade externa. Tais projetos podem ser fomentados pela Próreitoria de Extensão, por meio de editais de seleção de projetos e programas, ou pelo próprio câmpus, por meio de editais internos.

PROEXT

O Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Superior (MEC/SESu), anualmente, lança editais para Projetos e Programas de Extensão
Universitária. Alunos de curso superior poderão participar, como bolsistas, dos projetos contemplados.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Cursos de Extensão
São cursos com temáticas variadas, que contribuem com a formação dos alunos. O aluno que tiver interesse nos cursos dessa modalidade deve
buscar informações na Coordenação de Extensão do câmpus.
Eventos
O IFSP, de modo geral, promove atividades como seminários, palestras e oficinas, entre outras, no sentido de possibilitar ao aluno inteirar-se de
temáticas diversas, consolidar os conhecimentos já construídos e conhecer as ações de extensão feitas no âmbito do câmpus. Destacamos que,
anualmente, é realizado o Congresso de Extensão e a Mostra de Arte e Cultura, nos quais a participação dos alunos é fundamental.
Estágio
O estágio é uma etapa importante na formação integral do aluno. Além de consistir no primeiro contato com o mundo do trabalho, é a oportunidade
de aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos aprendidos na sala de aula. Além disso, o estágio oferece a possibilidade de ter contato com
profissionais da área em que se pretende atuar.
Para saber se o estágio é obrigatório ou não para a conclusão do curso, e para tomar conhecimento do período em que esse estágio pode ser iniciado
e de sua carga horária, o estudante deve consultar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Visitas Técnicas
Os alunos do IFSP podem contar com visitas técnicas ao longo de sua trajetória no curso. Tais visitas, que podem ocorrer em espaços culturais, museus,
empresas, indústrias, usinas etc., ocorrem com o objetivo de promover a interação das áreas educacionais da instituição com o mundo do trabalho.

ATENTEM-SE AOS EDITAIS DE CHAMADAS PÚBLICAS, TANTO DO CNPQ QUANTO DA CAPES.
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Você já ouviu falar
de Assistência
Estudantil? Sabe
o que é e como
funciona?
A Política de Assistência Estudantil foi criada
para proporcionar condições aos estudantes
do IFSP para que permaneçam estudando
e concluam seus cursos. A Assistência
Estudantil é composta pelo Programa de
Auxílio Permanência e pelo Programa de
Ações Universais.

A Assistência Estudantil é uma ajuda
ao estudante?

Não. A Assistência Estudantil é uma política que visa
garantir o direito à educação, previsto na Constituição
Federal de 1988. Os auxílios estudantis são custeados
com dinheiro público, portanto todos procedimentos e
ações devem ser transparentes a todos envolvidos.

Sociopedagógico
A Coordenadoria Sociopedagógica é uma equipe multiprofissional,
articulada e de ação interdisciplinar, composta por:

Assistente
Social

Pedagogo

Psicólogo

Técnico em
Assuntos
Educacionais

ESSES PROFISSIONAIS DESENVOLVEM
AÇÕES PARA...
• Acolher e integrar os estudantes;
• Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem;
• Colaborar com o desenvolvimento acadêmico;
• Atender, orientar, encaminhar e acompanhar estudantes e
familiares nas questões sociais, psicológicas e educacionais;
• Desenvolver, implantar e acompanhar programas e ações
educativas de apoio aos estudantes.

Você pode contar com essa Equipe...

Sempre que necessitar de orientação quanto aos estudos, às
relações interpessoais, à metodologia, à carreira profissional, ao
desenvolvimento de habilidades, às dificuldades de aprendizagem e
a outras questões do processo educativo!

O que são os auxílios estudantis?

Esse programa é voltado aos estudantes em vulnerabilidade
social. O principal objetivo do programa é apoiar a
permanência dos estudantes na instituição, por meio
de auxílios financeiros mensais.

Alimentação

Moradia

Transporte
Apoio
DidáticoPedagógico

Creche

(apoio aos estudantes
pais e mães)

Saúde

Você pode se inscrever para receber esses auxílios
por meio do EDITAL do Programa de Auxílio
Permanência, aberto no início de cada semestre.
FIQUE ATENTO!
Em caso de dúvidas, procure a Coordenadoria
Sociopedagógica de seu câmpus!

Os auxílios estudantis são repasses financeiros aos
estudantes e têm por objetivo custear, parcial ou
integralmente, os gastos dos estudantes, visando à
permanência e ao êxito nos cursos do IFSP.

Programa de
Ações Universais
Todos os estudantes podem participar
desse programa. Estudantes, professores
e técnicos administrativos poderão inscrever
projetos de cultura, esporte, inclusão digital
e apoio às necessidades educacionais
específicas dos estudantes.
Para participar dessas ações, procure a
Coordenadoria Sociopedagógica de seu
câmpus e se informe sobre os critérios e
formas de participação.

Programa de Auxílio
Permanência

Leia Mais!

O Programa de Auxílio
Permanência e o Programa
de Ações Universais fazem parte
da Política de Assistência Estudantil do IFSP,
que é regulamentada pela Resolução
nº 41/2015 e pela Resolução nº 42/2015.
(Disponíveis no site www.ifsp.edu.br).
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