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Estão abertas as inscrições para o I Simpósio de Literatura Latino-

americana Contemporânea (SILLAC) que ocorrerá entre 12 e 

14/09,  de forma virtual. É um evento organizado pelo IFSP - 

Câmpus Itaquaquecetuba, primeira sede do evento, em parceria 

com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade 

Estadual de Londrina e Universidade Estadual do Paraná.  

Com o objetivo de promover o diálogo e o intercâmbio de 

experiências entre pesquisadores (as) brasileiros (as) e 

estrangeiros (as) que se dedicam aos estudos da literatura latino-

americana contemporânea, serão promovidas mesas-redondas 

temáticas e sessões de comunicação livre. As inscrições para as 

sessões de comunicação podem ser feitas até 02/09/2022, e para 

ouvintes até 05/09/2022. O evento certificará os participantes 

previamente inscritos. Saiba mais: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/1513-i-

simposio-de-literatura-latino-americana-contemporanea-12-a-14-de-setembro-de 

2022?fbclid=IwAR2onA84cSTpVXRR7qHJGFyXgh4Dzv8U9QtbHoGnFEXq8h6tZHwTU-

I_HpU 

IFSP E UNIVERSIDADES PAULISTAS 
PARTICIPARAM DE ATO EM DEFESA DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

No dia 11 de agosto, as universidades federais paulistas (UFABC, 

UNIFESP e UFSCar) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), 

participaram do ato em defesa da democracia e do Estado de 

Direito na  sede da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (FD-USP).  

A data foi marcada por dois momentos de mobilização: o primeiro, 

promovido pela própria FD-USP, com a participação de 

representantes da sociedade civil, dirigentes de instituições de 

ensino, estudantes e autoridades políticas e acadêmicas, em que 

o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, presidente da 

Comissão Arns, leu a carta “Em defesa da democracia e da 

justiça”, divulgada antes do ato e que contou com 110 assinaturas 

de diferentes organizações.  Ademais, neste momento foi lida 

oficialmente a “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do 

Estado Democrático de Direito”, elaborada por membros 

da  Faculdade de Direito da USP. Saiba mais: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3193-ato-em-defesa-da-

democracia 

 

Foto frontal da Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco 

11.08.2022 
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ELEIÇÕES DO COMITÊ DE ÉTICA 
EM PESQUISA DO IFSP: 2023-

2025  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFSP 

realizará eleições para o triênio 2023-2025, 

conforme edital 504/2022. A Comissão Eleitoral 

solicita a divulgação do pleito entre todas e 

todos os servidores de nível superior. As áreas 

de conhecimento para o triênio são: Ciências 

da Saúde, Ciências Agrárias e Multidisciplinar, 

sendo 1(uma) vaga para titular e 1(uma) para 

suplente em cada área. Em caso de dúvidas, 

enviá-las para: eleicoes_cep@ifsp.edu.br.       

Saiba 

mais:   https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/art

icle?id=1548 

 

 

 
CONSTRUÇÃO DO NOVO PLANO 
DE DADOS ABERTOS DO IFSP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Permanente de Dados Abertos 

(CPDA) do IFSP iniciará a construção do 

Plano de Dados Abertos (PDA) para o período 

de 2023-2024 visando ampliar a disseminação 

e a melhoria na acessibilidade de dados de 

interesse público produzidos nas diversas 

ações realizadas pela Instituição.   

Com o objetivo de consultar a comunidade 

sobre a abertura de novas bases de dados do 

Instituto, foi lançado um questionário que 

estará disponível até o dia 15/09/2022 para a 

comunidade interna (estudantes e servidores) 

e externa. A Comissão ressalta a importância 

da participação de todos nesse processo, pois 

as respostas da pesquisa subsidiarão a 

elaboração do novo Plano de Dados Abertos.   

Acesse o PDA em: 

https://www.ifsp.edu.br/plano-de-dados-

abertos.   

Acesse os dados disponibilizados pelo IFSP 

em: https://dados.ifsp.edu.br/.  

Saiba mais: https://ifsp.edu.br/noticias/3195-

participe-da-construcao-do-novo-plano-de-

dados-abertos-do-ifsp 

 

 

SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO: 

ALTERAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO 

DE DOCUMENTOS 

A Instrução Normativa (IN) nº 8/2022, retificada 

pela IN nº 9/2022, de 12/08/2022, definiu novos 

prazos para a implantação e operacionalização 

do sistema de ponto eletrônico, com o 

estabelecimento de registro regular da jornada 

de trabalho e orientação dos procedimentos 

operacionais e fluxo do sistema de ponto. 

O prazo de entrega do processo eletrônico com 

a folha de horário para fins de registro de ponto 

deverá ser enviado à Coordenadoria de 

Cadastro de Pessoal da Reitoria ou 

Diretoria/Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

dos câmpus até o dia 7/10/2022. Os servidores 

que já enviaram a folha de horário não 

necessitam realizar novo envio. As novas regras 

de registro de ponto entrarão em vigor em 

01/11/2022. Saiba mais: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-

noticias/3197-registro-regular-da-jornada-de-trabalho-novo-prazo-

para-envio-da-documentacao 
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CURRÍCULOS DE REFERÊNCIA DOS 
CURSOS EJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Consulta Pública é o processo de 

homologação dos Currículos de Referência do 

IFSP, como instrumento democrático, visa 

promover a participação da comunidade do 

Instituto no aperfeiçoamento de sua proposta 

curricular. 

A Pró-Reitoria de Ensino abriu consultas públicas 

para que a comunidade possa contribuir com as 

minutas do Currículo de Referência (CR) dos 

cursos de Educação de Jovens e Adultos 

integradas à Educação Profissional e 

Tecnológica (EJA-EPT).  Para participar, acesse 

o formulário de cada curso entre 15/08/22 a 

04/09/22. Saiba mais: 
https://ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-

noticias/3003-aberta-consulta-para-curriculos-de-referencia-dos-

cursos-eja 

 

 

PROGRAMA DE AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA: 2º SEMESTRE 

 
 
 
 
 
 

Dando sequência ao processo de 

recadastramento do Programa Auxílio 

Permanência (PAP) para o 2º semestre de 

2022, foi publicado em 02/08, em 

Comunicado nº 28/2022, a homologação do 

resultado definitivo da renovação das 

inscrições dos estudantes dos cursos 

semestrais que já estavam inscritos no 

programa. Para os alunos indeferidos, ou que 

perderam o prazo e para os novos 

ingressantes, foi ofertada nova oportunidade 

de inscrição. O resultado dessa etapa foi 

publicada em 22/08, no Comunicado nº 

31/2022. O atendimento ao estudante está 

sujeito à disponibilidade orçamentária da 

Política de Assistência Estudantil do IFSP - 

Câmpus Itaquaquecetuba. Saiba mais: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-

ultimas-noticias/1561-comunicado-csp-itq-n-31-2022-

resultado-preliminar-do-processo-seletivo-para-o-programa-

de-auxilio-permanencia-edital-drg-itq-n-025-2022 

 

 PROJETO “PRIMEIRA 
DOCÊNCIA/ENEM” – CÂMPUS 

ITAQUAQUECETUBA 
 

 

 

 

 

 

 

O IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba, por meio do 

edital 23/2022, selecionou alunos das licenciaturas 

em Matemática e Letras para atuarem no  projeto 

de extensão “Primeira Docência - ENEM”, no 2º 

semestre de 2022. Foram ofertadas 4 bolsas para 

10 horas de atividades semanais. Trata-se de uma 

experiência universitária, em que foram 

selecionados extensionistas, supervisionados por 

professores (as), para atuarem como docentes no 

Curso Preparatório para o ENEM (Intensivo) do 

câmpus. 

 

CURSOS DE EXTENSÃO 
OFERTADOS NO 2º SEMESTRE  

 

De acordo com a Coordenadoria de Extensão 

(CEX), estão sendo oferecidos os seguintes 

cursos: Edital 18/2022: Preparatório para 

ENEM e Vestibulares -  Módulo Ciências da 

Natureza (EaD); Preparatório Intensivo para o 

ENEM (Presencial); Edital 20/2022: Atividades 

Práticas de Mecânica (Presencial); Edital 

22/2022: Alimentação: conhecer para fazer 

escolhas conscientes(EaD); Autodesk 

Inventor: Modelamento de peças em 3D 

(Presencial); Fundamentos da Linguagem 

Visual (EaD); Informática Básica (Presencial); 

Repensando a Educação em Sala de Aula 

(EaD); Curso em parceria com a Secretaria 

do Desenvolvimento Econômico: Projeto Info 

Itaquá. Saiba mais: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=

1487 
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Foto 1: a) massagem cardíaca e respiração boca a boca: Cícero Mendes Souza 

(primeiro plano), à esquerda, Amanda Maciel e, ao centro,  Luis Mateus. Foto 2: 

simulação de engasgo: Cícero Mendes Souza e Renan Fragelli. Foto 3: simulação 

de imobilização e transporte de feridos: Luis Mateus (na maca), na parte inferior da 

maca, de camisa verde turquesa, Cícero Mendes Souza e Gilberto Alves Pereira. Na 

parte superior da maca, Renan Fragelli e Aurélio Amaro. Ao fundo da imagem, os 

servidores: Estela Oliveira, Rilda Simone, Fernanda Fernandes, Wagner Batista e 

Sérgio Toshio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   JIF – 2022 
 
 
 
 

O JIF, Jogos dos Institutos Federais, edição 

2022, contempla as modalidades: atletismo, 

judô, natação, tênis de mesa, xadrez, 

basquete, futsal, futebol, handebol, vôlei e 

vôlei de praia. A competição será 

regionalizada, o Câmpus Itaquaquecetuba 

compõe a região 1, competindo  nos 

seguintes dias e modalidades: 27/08, vôlei de 

praia em Caraguatatuba; entre os dias 1 e 

3/09, voleibol em São Paulo; entre 2 e 3/09, 

futsal em Pirituba; 8/09, tênis de mesa e 

xadrez em São Paulo; 9 e 10/09, basquete 

em Pirituba, e nas mesmas datas, handebol 

em São Paulo, por fim, futebol de campo em 

10/09, com local a ser definido. Em todos os 

jogos, os alunos serão acompanhados por 

um delegado e chefe de delegação. Saiba 

mais:  https://ifsp.edu.br/component/content/article/17-

ultimas-noticias/3200-etapa-estadual-do-jif-comeca-na-

proxima-semana 

 

 

SERVIDORES DO CÂMPUS/ITQ 
RECEBERAM TREINAMENTO EM 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

No dia 27/07, no auditório do câmpus, como 

parte das atividades de planejamento semestral, 

e em atendimento à Lei Federal 13.722/2018 – 

Lei Lucas, os docentes participaram de 

treinamento em Primeiros Socorros, ministrado 

pelo brigadista Cícero Mendes Souza. Na 

ocasião, os presentes receberam noções básicas 

de auxílio em situações como desmaios, 

engasgo, cortes e fraturas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por sua vez, 25 servidores técnicos do IFSP 

receberam treinamento prático complementar ao 

curso teórico “Noções de Primeiros Socorros”. A 

formação ocorreu no Câmpus São Paulo em 

17/08/2022. Os servidores do Câmpus 

Itaquaquecetuba que participaram foram: Anderson 

de Oliveira Campus, Fabiana Melo Moraes, Luiz 

Roberto Botelho Tedesco e Sidinei Roberto Nobre 

Junior, concluintes do Curso de Primeiros Socorros 

de 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Foto 1: da esquerda para direita, Mirely F. Santos, Fabiana M. Morares, Anderson O. 

Campus, Sidinei  R. N. Junior e Luiz R. B. Tedesco. Foto 2: da esquerda para direita, ao 

fundo, Luiz R. B. Tedesco, Fabiana M. Moraes, Anderson O. Campus, Sidinei R. N. JR. 

E Mirely F. Santos, em primeiro plano. Foto 3: da esquerda para direita: Sidinei R. N Jr., 

Anderson O. Campus, Fabiana M. Moraes e Luiz R.Tedesco. 

 

 

 
IFSP PUBLICA NOVO REGIMENTO 

DISCIPLINAR DISCENTE  
  

Foi publicada, no dia 4 de agosto, a Portaria 

Normativa nº 60/2022 que aprova o Regimento 

Disciplinar Discente (RDD) do IFSP. De acordo 

com a Diretoria de Assuntos Estudantis 

(Daest), o novo Regimento Disciplinar Discente 

apresenta avanços em relação ao texto 

anterior, dentre eles traz a escola como um 

espaço democrático, baseado na dialogicidade 

entre as partes e na mediação de conflitos, 

estabelece o Contrato Pedagógico entre 

professores e estudantes, e apresenta 

graduação das condutas que prejudicam o 

ambiente escolar. Saiba 

mais:   https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-

ultimas-noticias/3189-ifsp-aprova-novo-regimento-disciplinar-

discente 

 

 

LIBERAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS  
 

A partir da publicação  do comunicado nº 

10/2022, de 17/08/2022, foi flexibilizado o uso de 

máscaras em todos os ambientes do Câmpus 

Itaquaquecetuba. 
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Itaquaquecetuba, 01 de agosto de 2022 

Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo - CRA) 

Cristiane Toledo Maria (Professor EBTT - Português/Inglês) 

Débora M. Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês) 

Frederson Fogaça (Professor EBTT - Mecânica) 

Josemberg Batista dos Anjos (Técnico - CTI) 

 

 

 

 

 

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo - CRA) 

Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química) 

Luiz Roberto Botelho Tedesco (Técnico-Administrativo - CBI) 

Sidinei Roberto Nobre Junior (Técnico-Administrativo - CDI) 

Viviane Stenzel (Técnico-Administrativo - CGP) 

 

 

Comissão de Comunicação Social  

Reitor 

SILMÁRIO BATISTA DOS SANTOS 

Direção Geral do Câmpus 

AUMIR ANTUNES GRACIANO  

Diretoria Adjunta de Administração 

ARTUR MARTINS DE SÁ 

Diretoria Adjunta Educacional 

RODRIGO DE FREITAS FAQUERI 

Coordenadoria de Apoio à Direção 

WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

DOUGLAS WENZLER DA SILVA 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos 

JULIANA DA SILVA DE AMORIM  

Coordenadoria Sociopedagógica 

LUIS MATEUS DA SILVA SOUZA  

Coordenadoria de Extensão 

GABRIELA  PETERS.G. LEVY 

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação 

CLEITON DOMINGOS MACIEL 

 

 

Coordenadoria do Curso Técnico  Integrado e Concomitante em Mecânica  

CARLA ISABEL DOS SANTOS MACIEL 

Coordenadoria do Curso Licenciatura em Matemática 

FRANCISCO DE OLIVEIRA   

Coordenadoria do Curso Licenciatura em Letras 

JULIANA LUCIA MOLNR 
Coordenadoria do Curso Bacharel em Engenharia Mecânica  

RENAN LUIS FRAGELLI  

Coordenadoria de Apoio ao Ensino 

FABIANA MELO SOARES 

Coordenadoria de Biblioteca 

GESIALDO SILVA DO NASCIMENTO  

Coordenadoria de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio 

LEANDRO DE CAMPOS CARAHYBA DIAS 
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RENATO DE OLIVEIRA MELLO 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
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•Deixaram o câmpus no mês de agosto. Nossos votos de 

sucesso no novo câmpus! 

 

Edilson Hourneaux: removido para o Câmpus Suzano 

Ricardo Takazu Hatae: removido para a Reitoria 

 

Afastamento para qualificação: Wagner Stipp de Souza 

 

•Ingressaram no câmpus. Sejam muito bem-vindos! 

 

Márcia Aparecida da Silva – docente, removida de Ilha 

Solteira  

Carlos Eduardo Molento de Moraes - professor 

substituto da aréa da Mecânica; 

Lucas do Patrocinio Sobrinho - técnico administrativo 

(CRA); 

Alexsandro dos Santos Junior -  técnico administrativo 

(CTI); 

Felipe Ramon Cirino Soares - técnico administrativo 

(lab. mecânica). 
 

 

 ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 

 

 

 

Aos aniversariantes do mês de agosto desejamos 

parabéns e muitas felicidades! Seu aniversário é um dia 

especial e merece ser festejado com alegria. Esperamos 

que nesta data receba muito carinho, homenagens e 

surpresas boas. 

 

 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES 
 RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS 

PRÁTICOS DE MECÂNICA: CURSO  
INTEGRADO  

 
Foi ofertada a recuperação excepcional das 

disciplinas práticas da área técnica, ministradas 

durante os anos de 2020 e 2021 para os 

estudantes dos 2ºs e 3ºs anos do  Curso Técnico 

em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, devido à 

necessidade de reposição de conteúdos práticos 

não ministrados no período pandêmico, com 

participação facultativa. Saiba mais:  
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-

ultimas-noticias/1544-recuperacao-optativade-conteudo-pratico-de-

mecanica-para-estudantes-dos-2-s-e-3-s-anos-do-curso-tecnico-

integrado-do-campus 
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