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Cursos de Letras e de Engenharia Mecânica são inaugurados com Aula Magna 

O início das aulas dos cursos de Engenharia em Mecânica e de Letras foi marcado com  Aula Magna aos ingressantes dos 

respectivos cursos. Em 14/03/2022, os estudantes de Engenharia tiveram a presença do convidado João Matheus da Silva Braga 

(Engenheiro de Desenvolvimento de Produto na Mercedes-Benz do Brasil) que proferiu a palestra intitulada “Da escolha do curso ao 

dia a dia como engenheiro mecânico”. Em 22/3/2022, foi a vez dos discentes de Letras que  contaram com o convidado professor Dr. 

Pedro Marques que ministrou a aula intitulada "Poesia Modernista: o mesmo e o novo”.

Além dos temas discutidos nas respectivas aulas, os discentes ingressantes tiveram oportunidade de conhecer melhor seu 

curso, além do funcionamento do Instituto Federal e de nosso câmpus. A comissão de Comunicação deseja sucesso aos 

ingressantes, professores e coordenadores um excelente ano acadêmico. 

Processo Seletivo para vagas remanescentes 

Segundo a Comissão de Matrícula de nosso Câmpus, ainda restam treze vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia 

Mecânica e três vagas para o curso de Licenciatura em Matemática e, para preencher  as vagas, foram abertos dois editais. Quanto 

ao curso de Licenciatura em Letras, há três vagas disponíveis para o fechamento da turma, e, por haver candidatos na lista de 

espera, foi realizada uma quarta chamada. Mais Informações sobre vagas remanescentes, acesse  os links  

https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/component/content/article?id=1343  https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1363

De acordo com a Coordenadora da CEX, Gabriela Peters Gonçalves Levy, a maioria das turmas  dos cursos FICS já deu início 

às aulas, com previsão de conclusão ao final do semestre. Já o curso Introdução ao Desenho Universal para Aprendizagem, voltado 

para a formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental I, teve suas inscrições realizadas  até o dia 31/03. Não há 

previsão de aberturas de novos cursos para este semestre, porém há um cadastro para pessoas interessadas nas vagas 

remanescentes dos cursos em andamento. Informações em    https://itq.ifsp.edu.br/index.php/coordenadoria?layout=edit&id=1308

Sobre o Programa Qualifica Mais - Pronatec, cabe ressaltar que até o momento duas turmas iniciaram o curso neste mês, 

sendo uma do Progredir (Microempreendedor Individual) e a outra do Energif (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos). Como ainda há 

vagas para as outras três turmas do Progredir, as inscrições foram prorrogadas até 31/03, com previsão de início das aulas em 04/04. 

Para mais informações, clique em https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1352 e também na página 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1333
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 Reunião do CONCAM

Na reunião extraordinária, realizada em 23/03/2022, às 17 

horas, de forma remota, foi discutida e deliberada a seguinte 

pauta:  

❖ Aprovação do Curso FIC (Torneiro Mecânico),sob 

coordenação do servidor Marcelo Baraldi.

❖ Discussão sobre a liberação ou o uso  obrigatório da 

máscara no câmpus: A partir da  análise da  enquete 

realizada com os servidores do câmpus, terceirizados e 

discentes,  acordou-se, na reunião, que será redigido um 

protocolo de biossegurança do Câmpus Itaquaquecetuba. 

Durante um período de três semanas será opcional o uso 

de máscaras em ambientes abertos, e obrigatório o uso em 

ambientes fechados a partir da data da publicação do 

protocolo do Câmpus. Transcorridas as três semanas, será 

realizada uma análise da situação conforme as atualizações 

do Protocolo de Biossegurança da Reitoria do IFSP 

Alimentação Escolar 

Como política de permanência dos estudantes, a 

oferta de alimentação escolar é uma prática de nossa 

instituição, respaldada pela Lei nº 11.947, de 16/06/2009, que 

dispõe sobre alimentação escolar e o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE).

O Ofício nº9/2022 – DAE, de 18/03/2022 esclarece a 

forma como o repasse financeiro é realizado para a aquisição 

de alimentos, a legislação vigente, assim como a situação 

orçamentária do câmpus que prevê a manutenção da oferta 

do almoço aos alunos do Ensino Médio até Outubro de 2022. 

O comunicado esclarece também que o valor inicial 

para a contratação da empresa de alimentação no ano de 

2022 era de R$450.000,00, com o valor unitário de R$10,05 

por refeição, diariamente. Entretanto, a empresa realizou o 

reajuste das refeições para R$11,92, gerando um novo 

contrato de R$519.712,00. Com isso, o valor contratual é 

maior do que o valor disponível para o pagamento. Se forem 

ofertadas 238 refeições diárias a todos os alunos do 

Integrado, estima-se para dezembro um saldo devedor do 

câmpus entre R$69.712,00 e R$75.540,88.

 Diante deste cenário, para continuar a viabilização da 

oferta do almoço aos alunos, foi adotada a seguinte política:  

refeições diárias  para todos os alunos dos 1ºs e 2ºs anos, 

com aulas nos turnos matutino e vespertino; refeições às 

quartas-feiras para os alunos dos 3ºs anos, pois possuem 

aulas em ambos os turnos neste dia. Em caso de não haver 

aula no período vespertino, o aluno poderá comprar a 

refeição com a própria empresa, por um valor acessível.

 A gestão está buscando firmar acordo de cooperação 

técnica (em fase de análise e tramitação junto aos órgãos 

cabíveis) tendo em vista o acesso à alimentação dos alunos. 

O resultado desta  ação será informado à comunidade em 

momento oportuno. Link do comunicado 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1356-comunic

ado-alimentacao-escolar-2022

CPA divulga o Relatório de Autoavaliação 
Institucional 2022 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do campus 

Itaquaquecetuba publicou no sítio institucional o Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2022, cujo processo de autoavaliação 

é realizado anualmente e envolve toda a comunidade que 

compõe a instituição.

Segundo o relatório, “A consolidação dos resultados é 

realizada anualmente por meio de Relatórios Institucionais que 

vislumbram sistematizar e possibilitar o conhecimento dos 

resultados por toda a comunidade, promover melhorias na 

instituição, subsidiar os processos de avaliação externa e 

fortalecer a cultura de avaliação”. Os meios de divulgação e 

discussão junto à gestão do IFSP/ITQ são: e-mail institucional, 

reuniões de servidores, famílias e estudantes, reunião do Plano 

de Desenvolvimento Institucional, divulgação de informações em 

no site do campus na aba designada para CPA. Acesse 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategoris

ed/812-teste-comissao-propria-de-avaliacao#avaliacoes
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Informamos neste mês a publicação do trabalho da Dr. 

Wágner Batista Silva: 

SILVA, W. B.; LEIVA, D. R.; FLORIANO, R.; VEGA, L. E. R.; 

OLIVEIRA, V. B.; GALLEGO, J.; FIGUEROA, S. J. A.; MIGUELES, E. 

X.; SILVA, E. P.; ISHIKAWA, T. T.; BOTTA, W. J.. Magnesium Alloys 

for Hydrogen Storage Processed by ECAP Followed by Low 

Temperature Rolling. Materials Research, volume 25, número 

e20210214. DOI: doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0214. 

Disponível em https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0214, 

último acesso em 22 de março de 2022.

 Aniversariantes do mês

 Almejamos que todos os dias sejam inesquecíveis, em especial 

a data da comemoração de seu aniversário.

A vocês,  Paz, amor, saúde e esperança 

Feliz aniversário!

Validação cadastral obrigatória

Todos os servidores, efetivos, temporários e 

estagiários do IFSP, deverão realizar a Validação Cadastral 

Obrigatória. A validação deve ser realizada no período de 1° 

de março até 30 de abril de 2022 por meio da plataforma do 

SouGOV.br. O próprio aplicativo emitirá uma mensagem 

informando sobre a necessidade do procedimento sempre 

que a plataforma for acessada.O agente público que não 

realizar as devidas validações até 30 de abril incorrerá na 

possibilidade de falta disciplinar. 

Informamos que não houve alteração em nosso quadro.
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