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CAPITULO I
DO OBJETO E SUAS FINALIDADES
Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da FPS está subordinado, institucionalmente, à
Direção Acadêmica e Administrativa.
Art. 2º O NAI tem por objetivo propor, avaliar, fiscalizar e executar ações nas dimensões
educacionais inerentes ao processo de inclusão, permanência e acessibilidade das pessoas com
deficiência na FPS.
Parágrafo Único - Os membros do NAI deverão manter sob caráter confidencial todas as
informações relativas a deficiência dos estudantes e/ou corpo acadêmico salvo autorização
formalizada.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º. Compete ao NAI:
a) Orientar a FPS quanto aos imperativos relativos a acessibilidade e inclusão na IES de
acordo com Leis vigentes.
b) Sinalizar para a FPS, quando identificado, a necessidade de realizar consultas a
profissionais técnicos para avaliação das demandas referentes a acessibilidade e inclusão.
c) Fortalecer a garantia do acesso, bem estar, conforto, aprendizado, livre circulação e
permanência de pessoas com deficiência nas dependências da IES.
d) Propor soluções adequadas às dificuldades que surgirem em relação a acessibilidade e
inclusão das pessoas com deficiência, nas dependências da IES.
e) Promover ações de mobilização das práticas de inclusão em parcerias com os diversos
setores da FPS e instituições da sociedade.
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f) Identificar as necessidades de formação ou qualificação de recursos físicos e humanos,
sugerindo e propondo aquisição e adaptação de mobiliários e material didáticopedagógico para acessibilidade, de acordo com as leis vigentes.
g) Promover e apoiar campanhas educativas e de mobilização, com vistas ao rompimento das
barreiras atitudinais relacionadas ao processo de inclusão e permanência das pessoas com
deficiência na IES.
h) Elaborar relatórios semestrais das atividades realizadas pelo Núcleo e apresentar aos
membros do Colegiado Acadêmico Administrativo (CGAA).
i) Apresentar anualmente a Diretoria Acadêmica o seu plano de trabalho, e especificamente,
no seu primeiro ano de funcionamento, o cronograma provisório de execução.
j) Identificar parcerias com os diversos setores institucionais, somando-se à entidades
privadas, órgãos públicos, grupos representativos e associações apoiadoras do processo de
inclusão.
k) Identificar e monitorar junto aos gestores e seus respectivos setores, as necessidades de
acessibilidade e inclusão.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da FPS, para o seu devido funcionamento,
necessita que sua estrutura organizacional contemple profissionais do próprio quadro efetivo
da IES.
§ 1º A organização e administração do NAI/FPS serão desenvolvidas por uma Coordenadoria
Geral e Suplente designada e nomeada pela Direção Geral da instituição, de acordo com as
normas vigentes, por um período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzida por igual período.
§ 2º A Coordenadoria Geral e demais membros do Núcleo não receberão qualquer tipo de
remuneração, sendo o exercício das atividades, considerado de interesse público relevante.
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CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º. Quanto a composição do NAI:
a) A composição do Núcleo será formada por um coordenador, um suplente e por membros
representantes dos diversos setores acadêmicos e administrativos da FPS.
b) Para fins de consultas relativas a demandas inerentes a acessibilidade e Inclusão, o núcleo,
através de sua coordenação, poderá convidar colaboradores e estudantes da IES para
participarem das reuniões.
c) O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão será composto por membros representantes dos
setores citados abaixo:
- Biblioteca
- Secretaria Acadêmica
- Intérprete de Libras
- Graduação de Nutrição
- Graduação de Farmácia
- Graduação de Medicina
-Graduação de Psicologia
- Graduação de Fisioterapia
- Graduação de Enfermagem
- Coordenação Administrativa
- Setor de Recursos Humanos
- Setor de Apoio Psicopedagógico
- Setor de Tecnologia da Informação
- Setor de Extensão e Responsabilidade Social
- Setor de Ouvidora
- Setor de Marketing
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Art. 6°. Quanto as reuniões do Núcleo
Para a realização das reuniões recomendam-se as seguintes orientações:
a) A coordenação do NAI deve realizar, pelo menos, uma reunião ordinária trimestral com
todos os membros que integram sua estrutura.
b) Presença do coordenador (a) do Núcleo ou seu suplente legalmente instituído.
c) A instituição das resoluções deve ser feita mediante a presença de 51% dos membros que
integram o Núcleo.
d) A coordenação ou suplente tem a função de identificar a presença dos membros titulares e
existência de "quórum".
e) Realização da votação e assinatura da Ata da reunião anterior.
f) Comunicações breves e franqueamento da palavra.
g) Organização da pauta da próxima reunião.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 7° - O presente Regimento poderá ser alterado, mediante proposta do NAI, através da
maioria absoluta de seus membros.
Artigo 8° - Os casos omissos serão dirimidos pelo coordenador do Núcleo e em última
instância pela Direção Acadêmica.
Artigo 9° - O presente Regimento entrará em vigor na data de aprovação pelos membros do
NAI e pelo Colegiado de Gestão Acadêmica Administrativa (CGAA).
Parágrafo único: em resolução datada em 07/04/2017 o presente regimento é alterado em seu
capítulo IV art.6º alínea “a” e capítulo V quanto a ordem de sequência das disposições gerais.
Recife, 07 de abril de 2017.
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Niedja Carine Cavalcanti Azeredo
Coord. De Extensão e Responsabilidade Social

Diretor Acadêmico
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