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HOMENAGEM AO IFSP NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (ALESP)

Na noite do dia 05 de maio de 2022, em ato solene da ALESP promovido pela deputada estadual Dra. Damaris Moura, o 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo recebeu merecido reconhecimento e valiosa homenagem da 
principal casa de leis do Estado de São Paulo. 

Compuseram a mesa de honra a deputada estadual Dra. Damares Moura, o reitor do IFSP Silmário Santos, os 
pró-reitores José Roberto Da Silva (Administração), Carlos Eduardo Procópio (Ensino), Gabriela Cravo Arduino 
(Extensão) e Adalton Ozaki (Pesquisa e Pós-Graduação), e o chefe de gabinete da Reitoria Rafael Alves. Durante o ato 
solene, houve o destaque das expressivas ações desenvolvidas pelo Instituto nas diversas unidades, em consonância 
com a lei de sua criação.

Todos os 37 câmpus e o Polo de Inovação, bem como seus respectivos diretores-gerais, foram agraciados com uma 
moção de homenagem e agradecimento da deputada e da Alesp. O campus de Itaquaquecetuba foi representado pelo 
seu DRG Aumir Antunes Graciano, acompanhado dos coordenadores de cursos e demais integrantes da Gestão 
Participativa.

GOVERNO FEDERAL ANUNCIA BLOQUEIO DE 14,54% NO ORÇAMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

No dia 27 de maio, o Governo Federal comunicou que irá bloquear 14,54% do orçamento das instituições federais de 
ensino. Para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o bloqueio consiste em mais de R$ 370 
milhões, o que impacta na manutenção das unidades, serviços de limpeza, segurança, aquisição de insumos de 
laboratório, materiais, assistência estudantil, etc, prejudicando as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A Reitoria do Instituto Federal de São Paulo, em reunião no dia 30 de maio com os Diretores Gerais dos 37 câmpus, 
debateu sobre as melhores estratégias diante da situação imposta. Do orçamento de R$ 123 milhões do IFSP, foram 
bloqueados R$ 17,8 milhões. A fim de minimizar o impacto sobre os estudantes e evitar a evasão escolar, a proposta da 
Reitoria foi retirar o valor bloqueado dos R$ 89,3 milhões de Custeio das unidades, sem alteração na assistência 
estudantil, manutenção de instalações ou outras ações em curso para apoio aos estudantes. A proposta foi aceita por 
unanimidade pelos Diretores dos câmpus.

O IFSP destaca que toma tal medida na busca do menor impacto possível aos estudantes, mas que é necessária a 
revisão de tal bloqueio para que as atividades da instituição se mantenham até o final do ano. A instituição clama ao 
Governo Federal que reveja o bloqueio orçamentário o mais breve possível, e reforça que seguirá planejando e 
aplicando seus recursos com responsabilidade.



CONGRESSO DE EXTENSÃO E 
CONEMAC OCORREM VIRTUALMENTE 

NA ÚLTIMA SEMANA DE MAIO

Entre os dias 24 a 26 de maio, o IFSP, por meio da  

Pró-Reitoria de Extensão (PRX),  realizou o VI 

Congresso de Extensão e a VI Mostra de Arte e Cultura 

(VI CONEMAC), com o objetivo de divulgar as ações 

extensionistas e as atividades artísticas e culturais 

desenvolvidas pelos estudantes e servidores do IFSP, 

em articulação com a comunidade externa. O evento 

ocorreu virtualmente, de forma gratuita, e foi 

direcionado a toda a comunidade interna e externa.

Ao todo, o evento contou em sua programação com 

120 trabalhos de comunicação oral e dez minicursos. 

Alguns dos temas discutidos no evento foram 

“Internacionalização da Extensão”, “Sustentabilidade 

na Extensão” e “Curricularização da Extensão”.

O Câmpus Itaquaquecetuba participou do evento com 

uma apresentação de comunicação oral  intitulada 

“Relato de experiência discente: aprendizados como 

bolsistas de um projeto de extensão de cursinho 

comunitário”. O trabalho foi  desenvolvido com alunos 

bolsistas do curso Integrado e do curso de 

Licenciatura em Matemática, e apresentado pelo 

estudante egresso Marcos Winícius Silva Martins, 

orientados pelos professores Cecília Midori Ikegami, 

Lauriberto Paulo Belem e Suelen Fernandes de Barros.

A programação completa do evento e os links de 

acesso às atividades podem ser acessados em: 

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

ltimas-noticias/2908-vi-conemac-sera-realizado-nos-dia

s-24-25-e-26-de-maio.

 IFSP - CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA 
PROMOVERÁ SEMANA DA CULTURA, 

DIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE E FESTA 
JUNINA DE 01 A 04 DE JUNHO

Na primeira semana de junho, estão programados dois 

eventos no IFSP Câmpus Itaquaquecetuba: a Semana da 

Cultura, Diversidade e Meio Ambiente e a Festa Junina. 

Durante os dias 01, 02, 03 e 04 de junho, serão oferecidas 

diversas atividades baseadas nos três pilares da 

Semana.

Entre as atividades, estão sendo organizadas oficinas, 

rodas de conversa, palestras, contação de histórias, 

cinedebates, apresentações musicais, banca de troca de 

livros, gincana e show de talentos. Os alunos poderão 

escolher de quais atividades participar, observando a 

programação disponível. Para as oficinas, será 

necessária a inscrição prévia, que será disponibilizada a 

partir de 30/05. Então, se você não quiser ficar de fora de 

alguma delas, não perca tempo e se inscreva! 

No dia 04/06, sábado, das 13h às 17h, haverá a Festa 

Junina do câmpus. Todos os servidores e estudantes 

estão convidados a participar e trazer até 2 convidados. 

Estão previstas brincadeiras, bingo e quadrilhas, além de 

um lanche comunitário. 

A programação detalhada da Semana da Cultura, 

Diversidade e Meio Ambiente pode ser acessada pelo 

link: 

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

e?id=1429.
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IFSP ABRE PROCESSO SELETIVO PARA 
CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES E 

SUBSEQUENTES

O IFSP oferece 1.970 vagas no processo seletivo para 

ingresso, no segundo semestre de 2022, nos cursos 

técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino 

médio em 26 câmpus. As inscrições para o processo 

seletivo devem ser realizadas entre 10 de maio e 05 de 

junho. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 20. 

No câmpus Itaquaquecetuba, estão sendo ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Mecânica no período 

noturno. 

Todas as informações sobre o processo seletivo devem 

ser acompanhadas no site https://www.ifsp.edu.br/ps 

2022-2  e o Edital 225/22 pode ser acessado pelo link: 

https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/2_sem 

_2022/EDITAL_2252022_-_PRONTO_1.pdf 

IFSP ABRE PROCESSO SELETIVO PARA 

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS     

No dia 12 de maio, foi publicado o Edital do Processo 

Seletivo de Afastamento Remunerado para Participação 

em Programa de Pós-graduação Strictu Sensu voltado 

aos técnicos administrativos do câmpus 

Itaquaquecetuba. As inscrições ficarão abertas de 16 de 

maio a 3 de junho e podem ser submetidas por SUAP à 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP).

O edital oferece 3 vagas no total, sendo 2 para Mestrado 

e 1 para Doutorado ou Pós-Doutorado. Para participar, o 

servidor precisa atender aos requisitos do edital de 

publicação, bem como aos itens previstos no artigo 4º 

da Portaria Normativa RET IFSP nº 14 de 07/07/2021. 

Esse processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, sendo 

esta a primeira edição do ano de 2022. Outras 

informações podem ser obtidas por meio do link:     

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

le?id=1409

IFSP ATUALIZA ORIENTAÇÕES SOBRE A 

RETOMADA DO TRABALHO 

PRESENCIAL 

O Comunicado nº 23/2022 do Ministério da Economia 

trouxe novas orientações sobre a retomada das 

atividades presenciais nos câmpus e na reitoria.

De acordo com a nova normativa (IN nº 36/22), os 

servidores que estavam em trabalho remoto com base 

em autodeclaração enviada às chefias com 

fundamento na Instrução Normativa 90/21 e que não 

aderiram ao Programa de Gestão do Teletrabalho 

(Portaria Normativa nº 46/22) deverão retornar ao 

trabalho presencial a partir do dia 06/06/22. 

Desse modo, a única forma de trabalho remoto 

permitida no IFSP, a partir de 06 de junho, é por meio 

de adesão ao regime de teletrabalho (PGD). O 

comunicado e demais normas mencionadas podem ser 

acessadas através do link: https://portais.ifsp.edu.br/ 

itq/index.php/component/content/article?id=1407

DICOM REALIZA ENQUETE PARA 

APRIMORAR COMUNICAÇÃO DO IFSP

A Diretoria de Comunicação do IFSP (DICOM) realizou 

neste mês de maio uma enquete para saber como seus 

diferentes públicos se informam sobre a Instituição, com 

o intuito de aperfeiçoar suas ferramentas e canais de 

diálogo com a comunidade interna e externa. Essa ação é 

muito importante, pois o modo como a informação chega 

até as pessoas influencia e impacta diretamente no 

crescimento da nossa Instituição.

Os resultados da enquete serão avaliados pela Comissão 

Organizadora do processo de revisão, aprimoramento e 

atualização da Política de Comunicação, e subsidiarão os 

estudos para aprimorar as ferramentas e os canais 

institucionais de comunicação. Para mais informações, 

acesse: https://ifsp.edu.br/ultimas -noticias/2983-como- 

voce-se-informa-sobre-o-ifsp-participe-da-enquete.
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Itaquaquecetuba, 01 de junho de 2022

Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo - CDI)
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 - CRA)
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
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças 
EVALDENI ALVES DA ROCHA
Coordenadoria de Licitações e Contratos
RENATO DE OLIVEIRA MELLO
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
LEONARDO JOSÉ TENÓRIO MOURÃO TORRES

PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES

Informamos a publicação dos seguintes artigos, de 

autoria dos docentes Samuel Granero e Anderson Alves 

Esteves:

VALLE, M. E; FRANCISCO, S.; GRANERO, M. A.; et al. 

Irregularity index for vector-valued morphological 

operators. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 

2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10851- 

022-01092-0. Acesso em: 17/05/2022. 

ESTEVES, A. A.; VALVERDE, A. Brasil como efeito 

descivilizador: educação, ciências humanas e Filosofia 

sob ataque. In: Paradigmas. Santos: n° 46, 2022.ISSN 

1980-4342. Disponível em: http://www.paradigmas.com. 

br. Acesso em 19/05/2022.

 ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos aniversariantes de maio! Pessoas como 

vocês merecem que todos os dias sejam especiais, ainda 

mais no dia do seu aniversário. Saúde e realizações!

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

Iniciou no final de abril, após o fechamento do boletim 

anterior, o servidor Robson Alves Faria, Professor 

Substituto - Matemática, a quem damos as boas vindas.
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