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CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA OCORRE EM 14 DE DEZEMBRO

No dia 14 de dezembro, aconteceu a confraternização de final de ano do câmpus, na qual reuniram-se 
servidores e trabalhadores terceirizados para um almoço especial.

A celebração foi organizada pelos servidores, que responderam uma enquete para escolha do cardápio 
disponibilizado. Além do delicioso almoço preparado pelos trabalhadores da cantina, houve também 
um bolo com sorvete e a entrega de um bombom com uma mensagem de final de ano a todos os 
participantes, bem como uma lembrança especial aos servidores que, por remoção ou encerramento 
de contrato, estão deixando o câmpus neste final de ano. As lembrancinhas, que foram adquiridas 
através de contribuição voluntária dos colegas servidores do câmpus, é uma forma de reconhecimento 
e agradecimento pelos serviços prestados com dedicação. 

Esta confraternização foi a primeira realizada no câmpus, e foi possível reunir um grande número de 
servidores. A ideia é que esta celebração autogestionada torne-se um evento institucional a ser 
realizado anualmente, fortalecendo os laços de amizade e colaboração e contribuindo para o 
desenvolvimento da comunidade do IFSP Itaquaquecetuba.



NOTA DA REITORIA DO IFSP SOBRE 
GRAVE SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A reitoria do IFSP emitiu nota se posicionando sobre a 
grave situação orçamentária da Instituição, após o 
bloqueio e recolhimento de mais de seis milhões de reais 
efetuado pelo Governo Federal, sob o argumento de 
observância à regra do teto de gastos implementado pela 
Emenda Constitucional 95/2016.

O corte nos recursos gera impacto diretamente ao 
funcionamento do IFSP, impossibilitando qualquer 
emissão ou reforço para as bolsas e contratos de 
serviços essenciais de funcionamento das unidades, 
conforme orçamento aprovado no início do exercício. 

Nesse contexto, os estudantes são os maiores 
prejudicados, pois não há segurança quanto ao 
pagamento das bolsas, auxílios financeiros e 
funcionamento dos restaurantes estudantis, que são 
ações de extrema relevância para a permanência e 
êxito, principalmente daqueles que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade. 

Reafirmando seu compromisso com a Educação 
Pública, Gratuita e de Qualidade, com a transparência, 
o diálogo e o interesse público, o Instituto Federal de 
São Paulo demanda aos órgãos superiores que 
atendam o alerta da Rede Federal e, paralelamente, se 
mantém vigilante, frente às constantes mudanças de 
cenário, buscando manter sua comunidade informada.

CONSULTA SOBRE PRIORIDADES PARA O 
IFSP ITAQUAQUECETUBA

A administração do dinheiro público e a destinação de 
recursos não são tarefas fáceis e, dificilmente, agradam a 
todos, mas é primordial que elas sejam bem planejadas, 
organizadas, direcionadas e controladas.

Por isso, a Gestão Coletiva do IFSP Câmpus 
Itaquaquecetuba quer saber a opinião de toda a 
comunidade acadêmica sobre quais devem ser as 
prioridades orçamentárias para os próximos anos, 
sobretudo, para o exercício 2023.
 
Ajude-nos a construir um planejamento que melhor 
atenda aos interesses dos nossos usuários respondendo 
a este breve questionário.
 
A consulta ficará disponível até o dia 08/01/2023 no link 
https://forms.gle/Caro5oLnmaTZ2XXLA e podem 
participar os estudantes, servidores, colaboradores 
terceirizados e comunidade em geral (ex-alunos, pais, 
responsáveis etc).

O resultado da pesquisa será analisado junto a outros 
balizadores, como o relatório da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), e não vinculará, obrigatoriamente, a sua 
execução integral por parte da gestão. A Gestão Coletiva 
aponta também que será observada a disponibilidade 
orçamentária do exercício.

ELEIÇÕES CONCAM: DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL 

No dia 01 de dezembro, foi divulgado, através do 
Comunicado DRG/ITQ/IFSP N. 06/2022, o resultado final do 
processo eleitoral que teve como objetivo a recomposição 
dos membros suplentes do Conselho de Campus - 
CONCAM do IFSP Câmpus Itaquaquecetuba. De acordo 
com a Resolução Normativa IFSP N. 09/2022, de 06 de 
SETEMBRO de 2022, os conselheiros são responsáveis 
por, dentre muitas competências, participar das reuniões 
do CONCAM com direito a voz e voto; participar das 
discussões, fazendo, a seu critério, declaração de voto e 
solicitando inserção em ata da declaração efetuada; e 
acompanhar processos submetidos ao CONSUP pelo 
CONCAM. A Comissão de Comunicação parabeniza a 
todos os eleitos. Para ler o Comunicado na íntegra com a 
relação dos eleitos, acesse https://itq.ifsp.edu.br/ 
index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/1
757-eleicoes-concam-divulgacao-do-resultado-final-da-apu
racao-dos-votos.

CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA ABRE 
PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTE 
ESPECIAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

NO 1º SEMESTRE/2023

O Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP publicou o Edital ITQ 
IFSP nº 037, de 06 de dezembro de 2022, que trata do 
Processo Seletivo para Estudante Especial cursar 
disciplinas nos cursos de graduação no 1º semestre de 
2023. Os interessados deverão ler atentamente o referido 
edital, realizando as inscrições por meio eletrônico, 
através do formulário de inscrição disponível em: 
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfEc9uuwi
vmt8GO8PXuzhGsooW0xIgmmiqRgFkjnkIdUWYULA/clos
edform no período de 02 a 16 de janeiro de 2023. 

Estão sendo disponibilizadas vagas em disciplinas do 
curso de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em 
Engenharia Mecânica e Licenciatura em Letras. Eventuais 
dúvidas sobre o presente edital poderão ser tratadas pelo 
e-mail dae.itq@ifsp.edu.br. Para ler a íntegra da notícia 
bem como o cronograma do Processo Seletivo acesse: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas- 
noticias/1767-campus-itaquaquecetuba-abre-processo-se
letivo-para-estudante-especial-cursar-disciplinas-nos-cur
sos-de-graduacao-no-1-semestre-2023.
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APLICAÇÃO DA PROVAS DO 
PROCESSO SELETIVO OCORRE NO 

DIA 11 DE DEZEMBRO

Em 11 de dezembro, ocorreram as provas do 
processo seletivo para o 1º semestre de 2023 (Editais 
581/2022 e 609/2022) para os cursos Técnico em 
Mecânica Concomitante/Subsequente e Técnico em 
Mecânica Integrado ao Ensino Médio. 

Composta por 15 questões de língua portuguesa e 15 
de matemática, a prova teve duração mínima de 1 
hora e máxima de 3 horas em todos os campi do 
IFSP, e o Câmpus Itaquaquecetuba contabilizou a 
presença de 92% dos candidatos na prova realizada 
pela manhã e 71% no período da tarde. No período da 
manhã foi aplicada a prova para o Curso Técnico em 
Mecânica Integrado ao Ensino Médio e no período da 
tarde a prova para o Curso Técnico em Mecânica 
Concomitante/Subsequente.

No total, foram contabilizados 354 inscritos, um 
aumento de mais de 156% em relação ao ano 
anterior. A prova contou ainda com o apoio de 
servidores técnicos-administrativos, de docentes e 
com a presença da Guarda Civil Metropolitana e da 
Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba, que mais uma 
vez nos auxiliaram nesta missão. 

Os processos seletivos podem ser acompanhados 
através dos sites https://ifsp.edu.br/ ps2023i (Técnico 
Integrado) e https://ifsp.edu.br/ ps2023cs (Técnico 
Concomitante/Subsequente).

Parte da Equipe de Apoio (da esquerda para à direita): 
Lauriberto, Rosangela, Juliana, José Carlos, Cleonice, 
Lucas Sousa, Valtir, Felipe, Estela e Edimar.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE 
PJI DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA 

CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

No dia 14 de dezembro, os estudantes concluintes do 
curso Técnico em Mecânica Concomitante / 
Subsequente do câmpus Itaquaquecetuba 
apresentaram os trabalhos finais elaborados na 
disciplina Projeto Integrador (PJI). Os projetos tinham 
a intenção de resolver problemas da área e cada grupo 
apresentou um protótipo do seu projeto.

Foram apresentados, ao todo, cinco projetos de cinco 
grupos, com pesquisas inovadoras e variadas na área 
de Mecânica Industrial. A banca avaliadora dos 
projetos foi formada pelos professores Aumir Antunes 
Graciano, Luís Mateus da Silva Souza e Kleberson 
Cartolari de Souza. Mais informações no link  
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/art
icle?id=1789.

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

No mês de dezembro, ocorreram as seguintes 
movimentações no câmpus:

- Término de vigência do contrato com o professor 
substituto Wagner Batista Silva.

- Admissão de Michel Silva de Souza no cargo de Técnico 
de Tecnologia da Informação.

Desejamos boas-vindas ao servidor Michel e boa sorte na 
nova jornada!

https://ifsp.edu.br/ps2023i
https://ifsp.edu.br/ps2023cs
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1789
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1789


CEX-ITQ: BALANÇO DAS AÇÕES 
REALIZADAS EM 2022

Ao longo do ano de 2022, a Coordenadoria de Extensão 
do câmpus Itaquaquecetuba do IFSP (CEX-ITQ) ofertou 
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e apoiou 
os servidores fomentando a participação em projetos de 
extensão. Apoiou a organização das Delegações do 
Câmpus Itaquaquecetuba nos Jogos Eletrônicos dos 
Institutos Federais (E-JIF), que ocorreu em julho de 2022, 
e nos Jogos das Instituições Federais (JIF), nas 
modalidades estadual e nacional, que aconteceram 
durante o segundo semestre de 2023.

A Coordenadoria de Extensão atuou em conjunto com a 
Direção Geral do Câmpus, a Diretoria Adjunta 
Educacional, a Diretoria Adjunta Administrativa e as 
Coordenações de Curso em visitas a empresas e 
reuniões junto a empresários e ao poder público local 
buscando parcerias. Além disso, cabe à Extensão a 
organização e gerenciamento dos estágios realizados 
pelos estudantes dos cursos regulares do Câmpus 
Itaquaquecetuba do IFSP.

 Nossos cursos e projetos em números:

- Oferta de 20 turmas de cursos livres na categoria FIC 
voltados à comunidade externa e ministrados por 
docentes do Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP, 
totalizando 157 matrículas no 1o semestre e 125 no 2o 
semestre.

- Oferta da turma piloto do curso Programando Seu 
Futuro, parceria entre o Câmpus Itaquaquecetuba do 
IFSP e a ONG Associação Vestibulandos da Cidadania.

- Atendimento a 311 estudantes nos cursos de 
informática vinculados ao Acordo de Cooperação 
INFO-Itaquá, parceria entre o IFSP e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do município de 
Itaquaquecetuba.

- Atendimento a 75 estudantes nas 3 turmas do cursos 
FIC Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis 
(Programa Qualifica Mais EnergIF).

- Oferta de 7 turmas do curso FIC Microempreendedor 
individual (Programa Qualifica Mais Progredir), 
totalizando 268 estudantes matriculados.

- Fomento ao projeto de extensão Primeira Docência. No 
ano de 2023 Coordenadoria de Extensão continuará 
expandindo o trabalho junto ao setor público e ao arranjo 
produtivo local, bem como ampliará a oferta de cursos 
livres e o fomento a projetos de extensão.

Se tiverem sugestões para que possamos melhorar o 
nosso atendimento enviem e-mail para 
cex.itq@ifsp.edu.br.  

CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA ABRE 
INSCRIÇÕES PARA O CURSO FIC 

PREPARATÓRIO PARA O ENEM NAS 
MODALIDADES PRESENCIAL E EAD

A Direção-Geral do Campus Itaquaquecetuba do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo – IFSP, através da CEX - Coordenadoria de 
Extensão abre as inscrições para os cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) "Preparatório 
Intensivo Para o ENEM" (modalidade presencial) e 
"Preparatório para ENEM e vestibulares - módulo 
ciências da natureza” (modalidade EAD)", ambos com 
oferta para o Primeiro Semestre de 2023 

O curso Preparatório Intensivo para o ENEM será 
ministrado no espaço do Câmpus Itaquaquecetuba do 
IFSP, às segundas, quartas e quintas-feiras, entre 13h45 
e 18h30, com total de 50 vagas, e com carga horária de 
aproximadamente 229,5 horas. Os pré-requisitos são 
escolaridade mínima de primeiro ano do Ensino Médio 
completo e idade mínima de 16 anos. O curso é voltado 
para estudantes das séries finais do Ensino Médio ou 
pessoas que já tenham concluído este nível de ensino. 
Serão reservadas 50% das vagas para alunos oriundos 
de escola pública. Não haverá cobrança de taxa de 
inscrição, e o curso é totalmente gratuito. A inscrição 
deve ser realizada por formulário eletrônico: 
https://forms.gle/ZtcHoE7cwF9skQVm9. Para mais 
informações, acesse o edital: https://portais.ifsp.edu.br/ 
itq/images/CEX/Comunicados/Edital_DRG_ITQ_IFSP_N_
038_2022_CEX.pdf 

Já o curso Preparatório para ENEM e vestibulares - 
módulo ciências da natureza será ministrado no 
Ambiente Virtual Moodle-ITQ do IFSP – Câmpus 
Itaquaquecetuba, com atividades assíncronas e 
síncronas. É necessário que o estudante tenha 
condições de participar dos encontros virtuais 
síncronos agendados entre os professores e a turma. O 
Instituto não fornecerá ao aluno equipamentos e 
internet para acesso ao curso. A inscrição deve ser 
realizada por formulário eletrônico: 
https://forms.gle/DbQz9rcqP fAxxFcz5. Para mais 
informações, acesse o edital: 
https://itq.ifsp.edu.br/images/CEX/Comunicados/Edital_
DRG_ITQ_IFSP_N_039_2022_CEX.pdf. 

Para ambos os cursos, o período de inscrição é de 16 a 
23 de fevereiro de 2023 e o resultado final está previsto 
para 28 de fevereiro de 2023, após as 18h. O início das 
aulas do curso presencial está previsto para 06 de 
março de 2023, e o início das aulas do curso EAD está 
previsto para a primeira semana de abril de 2023.
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CSP-ITQ: BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2022

Durante o ano letivo de 2022, a Coordenadoria Sociopedagógica – CSP/ITQ, realizou diversas ações para atender à 
comunidade escolar. No início do 1º e 2º semestres, como de costume, as pedagogas do setor compuseram a 
Comissão de Matrícula na avaliação socioeconômica dos estudantes ingressantes, bem como os demais servidores 
da CSP envolveram-se com a recepção desses.

Para o acompanhamento sociopedagógico, além do módulo ETEP, o setor utilizou como teste um Formulário de 
Acompanhamento próprio para que os servidores pudessem relatar a situação pedagógica dos estudantes durante 
o ano letivo (aprendizagem, entrega de atividades, ausências, etc.).

A CSP acompanhou as situações de ocorrências que envolviam o Regimento Disciplinar Discente (RDD) e 
promoveu reuniões com os estudantes, familiares e servidores. O setor abordou o RDD em todas as turmas dos 
cursos regulares, sendo que em algumas abordou ainda os seguintes temas: setembro amarelo (prevenção ao 
suicídio e divulgação de telefones de centros de apoio à vida); bullying; respeito às diferenças. Por meio da 
manutenção de um ambiente acolhedor, os estudantes foram ouvidos e atendidos em várias necessidades, além de 
serem encaminhados para outros atendimentos, inclusive de saúde mental. Foram realizadas intervenções do 
psicólogo nas turmas do 1º ano A, 1º ano B e 2º ano A do curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio 
por meio de encenações de situações reais vivenciadas na escola para reflexão, autoanálise e mudança de 
comportamento.

Em acompanhamento contínuo, após os Conselhos de Classe Consultivos, a CSP manteve contato com os 
estudantes citados nas atas e seus familiares, chamando-os individualmente para apresentar a situação acadêmica 
e apontando sugestões para superação das dificuldades apresentadas. Foram retomadas as recuperações 
paralelas por meio das convocações dos estudantes publicadas no site, entregues convocações individuais para 
assinatura dos responsáveis legais, realizado o controle dos estudantes que entregaram este documento e o 
monitoramento da participação dos discentes.

Visando evitar e reduzir a evasão escolar, os servidores realizaram contato (por telefone, mensagem de áudio, 
mensagem de texto, e-mail, etc.) com estudantes dos cursos regulares e seus familiares, realizaram pré-conselhos 
para discussão das situações acadêmicas dos estudantes e enviaram aos que realizaram trancamento de matrícula 
um Formulário de Justificativa para levantar as causas relatadas.

Além disso, a CSP retomou os Projetos de Ensino no câmpus, publicando um Edital no 2º semestre para dois 
projetos com bolsistas e para inscrição de projetos de ensino com estudantes voluntários.

Com relação à Assistência Estudantil, foram publicados quatro editais novos, dois em cada semestre, para que os 
estudantes dos cursos regulares pudessem ingressar no Programa de Assistência Estudantil, bem como três 
comunicados de recadastramento, inclusive antecipando o recadastramento para 2023. No dia 29 de novembro, 
ocorreu um Encontro online do Programa de Auxílio Permanência (2022) com os objetivos de apresentar um 
panorama do PAP/2022, reunir informações necessárias para a melhoria do atendimento dos estudantes a partir da 
coleta de sugestões, abordar o Recadastramento e apresentar as mudanças programadas para o processo seletivo 
de 2023. Saiba mais em: https://www.youtube.com/watch?v=OzCX4KOFVLM.

Finalmente, os servidores do setor participaram da reformulação dos cursos regulares, das várias comissões 
institucionais, das semanas temáticas e, em colaboração com a Equipe de Formação Continuada, da formação da 
comunidade escolar. A CSP também participou do acompanhamento dos estudantes atendidos pelo Napne e 
colaborou nas ações desenvolvidas pelo núcleo.

O setor segue comprometido com a permanência e êxito de nossos estudantes, sempre visando melhorias dos 
processos de acompanhamento global de todos.

https://www.youtube.com/watch?v=OzCX4KOFVLM


NAPNE-ITQ: BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2022

Ao longo de 2022, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do 
câmpus Itaquaquecetuba do IFSP (NAPNE-ITQ) realizou diversas ações e eventos em prol da 
conscientização da nossa comunidade, para que ela se torne cada vez mais inclusiva. Foi um ano de 
muitas mudanças para o grupo, que deixou de ser apenas um núcleo (apenas de manter o nome) e 
passou a ter um novo regulamento que o promoveu à condição de setor, subordinado diretamente à 
Direção-Geral (DRG), com um cargo de coordenação com função gratificada (FG-1). Uma sala no 
bloco laranja (L-11) foi separada para o novo setor e equipada com dois computadores e uma mesa 
de atendimento. Além disso, o grupo cresceu para 23 membros, incluindo representantes de todos 
os setores educacionais e representantes dos discentes, das famílias e da comunidade externa. No 
nosso câmpus, conseguimos formar um grupo coeso e participativo nas reuniões. 

Assim, neste ano, o NAPNE-ITQ pôde acompanhar regularmente 5 estudantes e também atendeu 
esporadicamente outros casos encaminhados pelos professores e pela Coordenadoria 
Sociopedagógica (CSP). Além dos atendimentos com professores e estudantes e da participação em 
reuniões pedagógicas, o novo setor também foi responsável pela gestão do contrato de prestação 
de serviços terceirizados em psicopedagogia, firmado com a empresa PREMIER SERVIÇO E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. Com isso, o câmpus recebeu no 4° bimestre a psicopedagoga 
Elisabeth Cunha, que nos forneceu um olhar externo atento a todas as questões que deveremos 
trabalhar em 2023 para a inclusão dos nossos estudantes, produzindo relatórios que em breve serão 
divulgados e trabalhados com os servidores.

Além disso, também foram realizados dois eventos internos com participação do NAPNE-ITQ. 
Primeiro, na Semana da Cultura, Diversidade e Meio Ambiente, ocorrida de 01 a 03 de junho de 2022, 
foram feitas duas rodas de conversa com estudantes do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao 
Ensino Médio para sensibilização de questões referentes ao capacitismo, com exibição de vídeos 
curtos seguidos de debates. 

Já em outubro de 2022, foi organizado um evento intitulado "Bate-papo Neurodiversidade: autismo e 
deficiências", sobre pessoas neurodiversas, como aquelas dentro do Transtorno do Espectro 
Autista (TAE), com a participação de três convidados externos (uma mãe de pessoa com autismo, 
uma ativista do grupo Mães Azuis de Poá e um estudante com autismo do curso PRONATEC do 
câmpus). Essa conversa foi repetida para todas as turmas de todos os cursos do câmpus.

Por fim, após um trabalho iniciado em 2020 e interrompido pela pandemia, em outubro de 2022 
finalmente o NAPNE-ITQ terminou a produção e instalação de placas acessíveis de sinalização 
interna para todos os setores e ambientes do câmpus. Cada placa contém as cores e o logotipo do 
câmpus, o nome e a numeração da sala ou ambiente em três idiomas (português, inglês e espanhol), 
uma foto interna do local e um desenho mostrando os sinais em Libras que o identificam. Este 
trabalho contou com o empenho de diversos servidores, sob a condução do professor de Libras 
Luís Mateus da Silva Souza e da professora Priscila Moreira Corrêa Telles. Ao todo, foram 
produzidas aproximadamente 50 placas. Cada placa foi instalada do lado de fora de cada sala, ao 
lado direito da porta, em uma altura de 1,50 m, que possibilita a visualização por pessoas de 
diferentes estaturas. Paralelamente a isso, foram instalados também os pisos táteis, que 
contribuíram para tornar o acesso aos ambientes do câmpus mais acessíveis.

Com tudo isso, o NAPNE-ITQ espera ter contribuído para a formação da comunidade do nosso 
câmpus, tornando-a mais informada e receptiva às pessoas com necessidades educacionais 
específicas. 
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS

Em dezembro nos preparamos para uma nova fase. Quem aniversaria neste mês já 
vai de embalo com o resto do mundo no início das novas resoluções e recomeços. 
Mais um ano de aprendizado, felicidades, conquistas e conhecimentos se 
aproximam. É disso que se tratam os aniversários, e neste mês deve ser ainda 
mais especial. Parabéns!

PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES

Informamos as seguintes publicações dos docentes Ítalo Camargo (tese de doutorado) e Rodrigo Faqueri (livro):

CAMARGO, Italo. Additive manufacturing of advanced ceramics by digital light processing: equipment, slurry, and 3D 
printing. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível 
em: https://www.researchgate.net/publication/366339961_Additive_manufacturing_of_advanced_ceramics_by_digital_light_ 
processing_equipment_slurry_and_3D_printing.  

ZARATIN, Daniele Ap. Pereira; CORREIA, Fernanda da Cunha; FAQUERI, Rodrigo de Freitas. Literatura fantástica na sala de 
aula: perspectivas críticas, abordagens metodológicas. Arco Editores, 2022. Disponível em: 
https://www.arcoeditores.com/_files/ugd/96abf9_7477363d42a54d43b4d04b24ed624d12.pdf. 

https://www.researchgate.net/publication/366339961_Additive_manufacturing_of_advanced_ceramics_by_digital_light_processing_equipment_slurry_and_3D_printing
https://www.researchgate.net/publication/366339961_Additive_manufacturing_of_advanced_ceramics_by_digital_light_processing_equipment_slurry_and_3D_printing
https://www.arcoeditores.com/_files/ugd/96abf9_7477363d42a54d43b4d04b24ed624d12.pdf

