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Resumo: 
O Sistema de Acompanhamento do Atendimento de Pessoas com Necessidades Específicas
(Saapne) consiste no desenvolvimento e implementação de um sistema online no qual podem
ser registrados os atendimentos de pessoas com deficiência e/ou com necessidades
educacionais específicas. Por meio dele, as instituições que atuam na educação desses
indivíduos, de forma direta ou indireta, poderão incluir informações relativas ao seu público, de
forma individualizada, e acompanhar o histórico de utilização de serviços no âmbito assistencial
e educacional. Dessa forma, poderão programar o atendimento de forma mais eficaz. Assim, o
Saapne busca atender à demanda apontada pelas instituições que participaram do “Seminário
sobre a Educação e a Profissionalização das Pessoas com Necessidades Específicas em Bento
Gonçalves: Como podemos evoluir de forma colaborativa?”, evento realizado em abril de 2017,
no qual participaram representantes de 14 entidades. O Sistema conta também com:
formulários eletrônicos que auxiliam na avaliação de necessidades educacionais específicas,
criados a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF);
formulário para elaboração de Programa Educativo Individual (PEI); Banco de Tecnologias
Assistivas (TA), com recomendações de programas de computador, aplicativos móveis,
metodologias de ensino/aprendizagem para alunos com necessidades educacionais específicas
e recursos tangíveis, indexados de acordo com a CIF; cadastro de Pessoas com Deficiências
(PCD) interessadas no encaminhamento ao mundo do trabalho; cadastro de oportunidade de
emprego para PCD.
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