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Resumo: 
O Projeto de Ações Afirmativas - NAPNE/IFRS abrange eventos realizados no Campus Feliz com
temática inclusiva, visando à conscientização e à quebra de barreiras atitudinais e físicas, possibilitando a
inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas/PNEs na comunidade e na sociedade.
Existe, no Brasil, legislação própria visando a superar o preconceito e assegurar os direitos civis,
trabalhistas, sociais e individuais destas pessoas, combatendo práticas históricas de discriminação e
segregação. O Projeto desenvolve ações que visam a informar, conscientizar e capacitar a comunidade na
qual o Campus Feliz está inserido. A primeira ação desenvolvida neste ano foi o Curso de Educação
Inclusiva Primeiros Passos (EAD) baseado em material elaborado por profissionais do campus Rio
Grande; foram abertas quarenta vagas com mais de duzentas e setenta inscrições válidas; as vagas foram
ampliadas para setenta, atendendo mais inscritos. A ação Roda de Conversa, aberta à comunidade, reuniu
profissionais da área de Educação e de Saúde, presidentes de associações (APAE/Feliz e AMA/Caxias do
Sul) e mães (de autista e de aluno com baixa visão) para falar das dificuldades e avanços na busca da
inclusão e da emoção de vivenciar dificuldades e progressos dos filhos; aproximadamente oitenta
espectadores interagiram com os convidados através de relatos e questionamentos. Em agosto realizar-se-á
outra edição destas ações. Também se comemora a Semana Nacional do Excepcional quando serão
realizadas duas ações: Dia de Inclusão na Praça, com atividades lúdicas, distribuição de material de
conscientização/divulgação e, à noite, o “Cine Itinerante” apresentará o filme Imagine (Polônia/2012)
finalizando com um debate entre os presentes. Encerrando 2016, realizar-se-á a oficina “Sonho de Natal”
para os alunos da APAE de Feliz, com confecção de enfeites de feltro. Como resultado das ações, espera-
se ampliar o debate sobre a temática inclusiva, diminuindo o preconceito e incluindo as PNEs na sua
comunidade familiar, social e escolar. É intenção do Núcleo, frente à demanda existente na região por
cursos específicos de capacitação, manter o Curso de Educação Inclusiva Primeiros Passos entre as ações
do próximo ano, consolidando-o como ação inclusiva promovida pelo Campus Feliz.

Anais da 6ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 27 e 28 de setembro de 2016. 
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