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Suspensão das Atividades no IFSP 

O Câmpus Itaquaquecetuba, assim como todos os demais câmpus do IFSP, diante do cenário mundial e do fato de que o novo

coronavírus (COVID-19) foi elevado ao grau de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tomou diversas decisões e ações quanto ao

funcionamento da unidade e do calendário escolar.

A partir das orientações e determinações da Reitoria do IFSP, do MEC (Ministério da Educação), do CONIF (Conselho Nacional das

Instituições da Rede Federal de Educação) e do Ministério da Saúde, a Direção-geral da nossa unidade, conjuntamente à Diretoria Adjunta

Educacional, à Coordenadoria dos cursos de Mecânica e de Licenciatura em Matemática, deliberou as seguintes medidas: a suspensão dos

calendários acadêmicos do IFSP por tempo indeterminado e a manutenção de atividade de ordem administrativa a ser realizada remotamente.

Em suma, isso significa que o IFSP não está parado e que apenas as atividades presenciais e os calendários acadêmicos foram

suspensos. Em momento oportuno, quando a situação relacionada à pandemia (COVID-19) for solucionada, um novo calendário escolar será

publicado.

Continue acompanhando as informações de nossa instituição por meio de notícias publicadas no site oficial.

Projeto Câmpus Verde adianta mais uma etapa

Equipe do IFSP e técnicos da Secretaria de
Meio Ambiente de Itaquaquecetuba-SP.
Da esquerda para a direita: Profa. Cecília
Ikegami, Prof. Lauriberto Belem, Prof.
Carlos Tonhatti, Prof. Aumir Graciano,
Juliana Amorim (Técnica-administrativa do
IFSP); a bióloga Sabrina Bonfim e o Eng.
Alberto Aihara (ambos da Secretaria de
Meio Ambiente e Saneamento) e, por
último, o Prof. Aurélio Amaro (Presidente
da Comissão).

No dia 04 de março de 2020, membros da Comissão de Arborização e
Paisagismo estiveram reunidos com técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente e Saneamento da Prefeitura de Itaquaquecetuba.

A Comissão tem como principal objetivo a criação de ambientes mais
arborizados e confortáveis no Câmpus, priorizando o plantio de
espécies nativas da mata Atlântica. Localizado no bairro Estação, o
Campus Itaquaquecetuba do Instituto Federal de São Paulo encontra-
se às margens do Rio Tietê e próximo ao parque Ecológico Municipal,
o que torna essa iniciativa ainda mais importante.

Na reunião da Comissão, estiveram também presentes a bióloga
Sabrina Bonfim (responsável pelos projetos de arborização municipal)
e o engenheiro ambiental Alberto Aihara (Secretário Adjunto). Após
cuidadosa análise das plantas estruturais do Campus, os técnicos
indicaram os locais mais adequados e as espécies apropriadas para o
local.

Assim que os locais determinados estiverem prontos para o plantio,
as mudas serão doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento.

O IFizCafé surgiu da ideia de aproximar o corpo de servidores do
IFSP - câmpus Itaquaquecetuba - dos seus alunos durante esse
período em que precisamos manter a distância social.

Seguindo os comunicados da Reitoria do IFSP, a proposta consiste

em um café filosófico promovido pelos servidores com alunxs a

fim de abordar diversos temas como Covid-19, métodos de

prevenção, fakenews, dentre outros. Apesar do distanciamento

social exigido neste momento, entendemos que é hora de

continuarmos juntos com nossa comunidade e com ela refletir

sobre questões importantes que afetam nossa sociedade,

mantendo, assim, nosso engajamento social. A fim de promover

reflexões e debates de opiniões, foi criada uma página na rede

social Instagram que, após pesquisas com nossos alunos, resultou

em ser a melhor forma de acesso à comunicação. As primeiras

conversas devem ocorrer em 31 de março.

IFizCafé: Proposta visa a 
diminuir distanciamento 
causado pela pandemia

Homepage do Campus 
será remodelada

A Comissão de Comunicação, em parceria com a Coordenadoria

de Tecnologia da Informação e com coordenadores de diversos

setores, começou a remodelar o sítio eletrônico do campus. A

proposta é a reformulação de nossas páginas tendo em vista

oferecer aos nossos usuários acesso fácil às informações.



Servidores que se afastaram 
em março:

i) Rilda Simone Maia da Silva, Professora EBTT – Pedagogia.
Licença Maternidade e Prorrogação.

ii) Taís Matheus da Silva, Professora EBTT – Letras.
Licença Saúde.

Servidores que voltaram de afastamento 
em  março:

i) Luan Alberto Ferreira, Professor EBTT – Matemática.
Licença Qualificação (pós-doc).

Data: de 01/03/2019 até 29/02/2020.
Retorno: 02/03/2020.
Local de realização do pós-doc: IME - USP.
Título do projeto: Aspectos analíticos e combinatórios de prime 
gaps.

Resumo: Este projeto de pesquisa visa o estudo dos prime gaps
de um ponto de vista analítico e combinatório. O n-ésimo prime
gap gn é definido pela equação:

gn = pn+1 - pn; 
onde pn denota o n-ésimo número primo. Utilizando a fatoração
de certos números binomiais, uma investigação sistemática será
feita com o intuito de obter uma boa majoração da função gn.
Para isso, o candidato fará uso de ferramentas analíticas
clássicas no estudo deste tipo de problema.

Resultados obtidos: Os resultados gerados durante o estágio de
pesquisa encontram-se em relatório eletrônico na nuvem da
biblioteca de nosso campus.

Itaquaquecetuba, 31 de março de 2020

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)

Artur Martins de Sá (Técnico-Administrativo – CRA)

Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia)

Débora Mariana Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)

Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)

Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)

Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)

Marcos Aurélio Alves e Silva (Professor EBTT Sub. – Matemática)

Comissão de Comunicação

I Jornada de Educação e Cultura do câmpus Pirituba

O Evento será realizado no dia 09 de maio de 2020. Informações e 
Inscrições: https://jornadaeducacaocultura.wordpress.com/

II Festival de Curtas-metragens de Cidadania e Direitos 
Humanos do IFSP

Estão abertas inscrições, entre os dias 23 de março e 22 de junho,

para a participação do festival com o envio de vídeo de 1 a 15

minutos com a temática Cidadania e Direitos Humanos. A produção

do vídeo pode ser de diferentes gêneros (ficção, documentário,

animação e experimental). Mais informações, consulte:

https://ifsp.edu.br/images/prx/editais/2020/127/12_03_Edital_-

_Curtas.pdf

Chamada: “Literatura em perspectivas transdisciplinares:

diálogos com saberes outros”

Objetivo: Trazer contribuições que tenham por base o texto 

literário em diálogo com outras áreas e suportes de linguagens ( 

filosofia, história, biologia, antropologia, psicanálise, ecologia, 

moda, cinema, pintura, música, direito, etc.). Data limite para 

submissão: 15/07/2020. Mais informações, consulte:

https://anpoll.org.br/2020/03/10/divulgacao-chamada-revista/

Informações sobre pesquisas  produzidas pela Rede Federal

Plataforma Nilo Peçanha: 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/
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