
 INFRAESTRUTURA 
 

1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

O Curso Técnico Integrado em Edificações do IFPB Campus Monteiro 

conta com uma infraestrutura que inclui equipamentos audiovisuais e multimídias 

existentes e estão relacionados na tabela abaixo, sendo todos disponíveis para 

uso dos professores e alunos e estando esses em ótimas condições de uso. 

TIPO  DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 04 

Videocassete - 

Retroprojetor 02 

Projetor multimídia 12 

Projetor de slides - 

Louça digital 02 

Filmadora 02 

Aparelho de som 01 

Impressora 02 

Rádio Web 01 

TV Web 01 

 
 

2 INSTALAÇÕES DE USO GERAL 
 
O IFPB Campus Monteiro disponibilizará para o Curso Técnico em 

Edificações, as instalações elencadas a seguir: 

AMBIENTES QUANTIDADE 

Sala de Direção Geral 01 

Sala de Coordenação 01 

Sala de Professores 02 

Salas de Aulas 12 

Banheiro (WC) 10 

Pátio Coberto/Área de Lazer/ Convivência 02 

Recepção (Atendimento) 01 

Praça de Alimentação 01 

Auditórios 01 

Sala de Áudio/Salas de Apoio 01 

Sala de Estudos/Biblioteca 01 

Ginásio poli-esportivo 01 

Laboratórios 08 

 

 
3 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 
 O Instituto Federal da Paraíba, Campus Monteiro, conta com excelentes 

condições de segurança, com pessoal e equipamentos qualificados. São oito 

funcionários que trabalham em turnos alternados, sendo dois funcionários a cada 

12 horas, garantindo a segurança em todo o período (24 horas). O instituto 



dispõe ainda de guarita de segurança, com área de aproximadamente 11,00 m² 

(onze metros quadrados). 

Serviço de Segurança Patrimonial 

 Sistema de prevenção de incêndio (extintores, caixas (mangueira) de 
incêndio e sistema de alarme); 

 EPI diversos;  

As instalações disponíveis são recém-construídas, com pouco mais de 5 
anos de uso 

 

4 CONDIÇÕES DE ACESSO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 
 

Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 e à Portaria nº 3.284/2003, o 

IFPB mantém um plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, 

imediato e diferenciado, para utilização das pessoas com deficiência, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de 

tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de 

Núcleos de Atendimento as Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), 

conforme Resolução CS/IFPB nº 139, de 02 de outubro de 2015, assegurando o 

pleno direito à educação para todos e efetivar ações pedagógicas visando à 

redução das diferenças e a eficácia da aprendizagem. Assim, esta Instituição 

assume o seguinte compromisso formal em todos os seus Campi: 

 constituir os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Especiais – NAPNE’s, dotando-os de recursos humanos, materiais e 

financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de educação 

inclusiva; 

 contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas; 

 adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos 

que favoreçam a acessibilidade nos Campi, da seguinte forma: 



 construção de rampas com inclinação adequada, barras de apoio, 

corrimão, piso tátil, elevador, sinalizadores, alargamento de portas 

e outros; 

 aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade: 

teclado Braille, computador, impressora Braille, máquina de 

escrever  Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros; 

 aquisição de material didático especifico para acessibilidade: 

textos escritos, provas, exercícios e similares ampliados conforme 

a deficiência visual do aluno, livros em áudio e em Braille, software 

para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 

 aquisição e promoção da adaptação de mobiliários e disposição 

adequada à acessibilidade; 

 disponibilização de informações em LIBRAS no site da Instituição; 

 disponibilização de panfletos informativos em Braille. 

 promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas 

comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

 estabelecer parcerias com as empresas quanto à inserção dos alunos 

com deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho. 

A escola é reprodutora dos eventos da sociedade e cada um traz dela 

suas referências e representações. Acreditamos que a humanização do 

processo educativo e a possibilidade que cada um tem de reinventar-se são 

fatores primordiais para que os investimentos em recursos materiais e humanos, 

junto à formação continuada dos profissionais de educação, se potencializem em 

instrumento úteis e eficazes na construção de uma sociedade e de uma 

educação, de fato, para todos. 

O Decreto de nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 estabeleceu que “Pessoas 

com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. ” 

Essas barreiras que podem obstruir a plena participação das pessoas com 

deficiência são definidas pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, como 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 



direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança; não se limitam apenas ao campo arquitetônico, atingem outras áreas 

de conhecimento, notadamente a área pedagógica. 

Destarte o IFPB além de lidar com a eliminação das barreiras 

arquitetônicas enfrenta, também, as de caráter pedagógico e atitudinal conforme 

a concepção e implementação das ações previstas em seu Plano de 

Acessibilidade aprovado pela Resolução CS/IFPB nº 240 de 17 de dezembro de 

2015, que em observância às orientações normativas, visam, dentre outras em 

seu art. 2º: 

 

I – Eliminar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, 
comunicacionais, pedagógicas e atitudinais ora existentes;  

[...] 
IV – Promover a educação inclusiva, coibindo quaisquer tipos de 
discriminação; 

[...] 
VIII – Assegurar a flexibilização e propostas pedagógicas 
diferenciadas, viabilizando a permanência na escola; 
IX – Estimular a formação e capacitação de profissionais 
especializados no atendimento às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e com transtorno do espectro autista. (IFPB, 
2015). 

 

O IFPB vem buscando lidar com a eliminação das barreiras que dificultam 

a inclusão de pessoas com deficiência através da implantação de Núcleos de 

Atendimento as Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), criação de 

uma Coordenação de Ações Inclusivas de atuação sistêmica na Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE) e das ações previstas em seu Plano de 

Acessibilidade, além da atenção as diretrizes expressas na Lei nº 12.764/2012. 

Convém ressaltar que as ações desenvolvidas no sentido de sensibilizar 

e conscientizar, a fim de eliminar preconceitos, estigmas e estereótipos, serão 

extensivas aos servidores do quadro funcional do IFPB (docentes e técnicos 

administrativos) como também ao pessoal terceirizado. 

 

5 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS (NAPNE)  
 

O campus Monteiro do IFPB está em consonância no que se refere às 



determinações do PDI, especialmente à estrutura arquitetônica do prédio, 

aquisição de equipamentos e procedimentos que favoreçam a acessibilidade. 

Ações didáticas efetivas estão sendo adotadas no sentido de prestar consultoria 

aos docentes, estimular e promover o desenvolvimento de atitudes e valores 

favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência (PCD’s), realização de 

pesquisas e produção de materiais didáticos. 

 Atualmente a inserção das Pessoas com Deficiências no Ensino Médio 

Profissionalizante na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica se dá através do TEC NEP, uma ação coordenada pela Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação que visa à 

inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNE – 

(deficientes, superdotados/altas habilidades e com transtornos globais do 

desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações. Os Napnes foram 

criados dentro do TEC NEP (Tecnologia de Educação Profissional para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais), com o intuito de preparar a 

instituição para o recebimento desse público, bem  como para atender os 

pressupostos do Programa.  

O Núcleo foi implantado no campus no ano de 2012 e atualmente conta 

com uma equipe composta por uma (1) coordenadora, intérpretes de libras (2), 

ledor (1), transcritor de Braille (1), revisor de Braille (1), cuidadores (3), 

psicopedagogo (1) e assistente em administração (1).  Possuí diversos 

equipamentos que dão suporte ao trabalho desenvolvido pelos profissionais 

junto aos docentes e discentes como: impressora Braille, linha Braille, máquina 

de escrever em Braille, regletes e punção, scanner ledor. É conveniado com a 

Fundação Dorina Nowill da qual recebe bimestralmente livros em Braille assim 

como áudio livros.  

De acordo com a Resolução N° 139, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015, que 

dispõe sobre o Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em seu Capítulo V, são atribuições 

do NAPNE: 

I – Articular os diversos setores da instituição nas diversas atividades relativas à 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais específicas, definindo 



prioridades de ações, aquisição de equipamentos, software e material didático-

pedagógico a ser utilizado nas práticas educativas;  

II – Prestar assessoramento aos dirigentes em questões relativas à inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais específicas;  

III – Propor adaptações que garantam o acesso e a permanências de alunos com 

necessidades educacionais específicas no campus; 

IV – Participar do planejamento, execução e avaliação das ações do NAPNE, 

dentro do campus, prevendo as necessidades de materiais e financeiras;  

V – Ofertar cursos de formação continuada para professores e demais 

profissionais envolvidos, com vistas à efetivação de práticas pedagógicas em 

Educação Inclusiva; VI – Elaborar, em conjunto com os docentes e a equipe 

pedagógica, material didático pedagógico e instrumentos de avaliação, que 

sejam abrangentes, criteriosos e capazes de diagnosticar e atender claramente 

as habilidades e competências desenvolvidas pelo aluno com necessidades 

educacionais específicas. 

Através destas ações o IFPB – Campus Monteiro busca contribuir para 

a convivência, aceitação da diversidade e para a quebra das barreiras 

arquitetônicas, educacionais e atitudinais, oportunizando à Pessoa com 

Deficiência inclusão social tanto no meio acadêmico como na sociedade em 

geral. 

Visando a inserção desses alunos no mercado de trabalho buscar-se-á 

disponibilização de vagas para estágio com Instituições e empresas.  

 

6 AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

MATERIAL QTD 

Mesa em “L” 1 

Cadeira giratória 2 

Computador 2 

Impressora Multifuncional 1 

Mesas para impressora 1 

Mesa para reunião 1 

Cadeiras para reunião 8 

Armário alto 1 

Armário baixo 1 

Ar condicionado 1 

 


