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CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA REALIZA COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE 
FORMANDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

No dia 06 de julho, foi realizada a cerimônia de colação de grau dos primeiros formandos do curso de 
Licenciatura em Matemática do câmpus Itaquaquecetuba. Conforme informado pelo professor 
Francisco de Oliveira, coordenador e paraninfo da turma, a cerimônia foi restrita aos formandos, seus 
convidados, homenageados e autoridades necessárias. Infelizmente, não foi possível convidar a 
comunidade interna (servidores e discentes) devido à continuidade da pandemia. 

Parabéns aos Licenciados! Seguem abaixo algumas fotos da cerimônia realizada no auditório do 
campus, cedidas pelo fotógrafo Tarcísio Prado:



IFSP PUBLICA PORTARIA QUE INSTITUI O 
CADASTRO DE INTERESSE EM REMOÇÃO

Foi publicada no dia 6 de julho a Portaria Normativa n. 
58/2022, referente ao Cadastro de Interesse em Remoção. 
A nova regulamentação visa atender a constante 
necessidade de modernização das normas institucionais, 
tornando o procedimento ainda mais eficiente e  
transparente. Ela entrará em vigor no dia 1º de agosto, 
revogando a Portaria n. 1.810/2021. As principais 
mudanças trazidas pela nova portaria são:

a) A possibilidade de remoção de servidores afastados 
ou em licença — salvo aqueles em exercício em outra 
instituição ou em afastamento sem remuneração — 
quando for do interesse mútuo das unidades envolvidas. 
Tratando-se de docente contratado como substituto, a 
remoção poderá ocorrer a partir do início do semestre 
seguinte, e quando a unidade de destino puder realizar a 
contratação de professor substituto (Art. 5º).

b) Adequação da redação referente aos critérios de 
desempate, caso exista mais de um servidor interessado 
na mesma vaga (Art. 7º). Os critérios continuam sendo 
aplicados apenas no surgimento de vagas ou quando 
houver possibilidade de permuta.

c) Exclusão automática de todos os cadastros após a 
publicação do mês de dezembro, cabendo aos servidores 
interessados a realização de nova inscrição. Com isso, a 
partir da listagem de janeiro de cada ano, tem-se a 
inscrição de servidores com real interesse em serem 
removidos, tornando o procedimento ainda mais célere 
quando surgir a oportunidade de remoção (Art. 9º). 

Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/ 
index.php/ultimas-noticias/1497-ifsp-publica-portaria-que-
institui-o-cadastro-de-interesse-em-remocao.

NUGS LANÇA EDITAL PARA SELECIONAR 
NOVOS MEMBROS

O Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (Nugs) 
do IFSP lançou o Edital n. 429/2022, para seleção de 
novos membros e recomposição do grupo. As inscrições 
serão recebidas no período de 30 de junho a 05 de 
agosto de 2022.

Podem participar do processo seletivo docentes, 
técnicos administrativos e estudantes regularmente 
matriculados ou egressos do IFSP. Entre os requisitos 
para a seleção estão: ter participado de projetos de 
ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação, comprovado 
por meio do resultado de edital ou outro documento 
equivalente; ter feito parte, mediante nomeação por 
Portaria, de comissões no IFSP, cujo objetivo esteja 
relacionado às temáticas do Núcleo. 

Serão selecionados, para recomposição do grupo, ao 
menos um representante dos segmentos docente, 
técnico-administrativo, discente e egresso. 

Mais informações no link:  https://itq.ifsp.edu.br/index. 
php/ultimas-noticias/1496-nugs-lanca-edital-para-selecio
nar-novos-membros.

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS 
REMANESCENTES DO CURSO TÉCNICO 

EM MECÂNICA 

Em 14 de julho, foi publicado o Edital N.º 024/22, referente 
ao Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de 
Vagas Remanescentes para ingresso no segundo 
semestre de 2022 no Curso Técnico em Mecânica, 
modalidades Concomitante e Subsequente. Nesse edital, 
foram ofertadas 22 vagas e recebemos um total de 59 
inscrições. A primeira chamada para matrícula foi 
realizada entre os dias 21 e 26 de julho. 

Mais informações e dados atualizados podem ser obtidos 
pelo link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/ 
1504-processo-seletivo-simplificado-vagas-remanescentes
-do-curso-tecnico-em-mecanica-modalidades-concomitant
e-subsequente-2022-2.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE 
DOCENTE PARA O ProfEPT

O Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica em Rede - ProfEPT publicou, no dia 04 de 
julho, edital para o credenciamento de docentes 
permanentes no Programa. 

O Programa tem buscado cumprir a meta de propiciar a 
formação de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação 
Profissional e Tecnológica por todas as regiões e estados 
brasileiros. Foram disponibilizadas 60 vagas, distribuídas 
por 28 instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica. Uma das vagas é destinada ao 
ProfEPT no IFSP Câmpus Sertãozinho.

Podem ser credenciados como docentes permanentes do 
ProfEPT campus Sertãozinho professores efetivos do IFSP 
portadores do título de Doutor em programa reconhecido 
pela CAPES, que atuem em regime de trabalho de 40h ou 
DE, que apresentem produção científica intelectual nos 
últimos 3 anos na área de Ensino ou EPT e que tenham 
disponibilidade de 15 horas de dedicação ao programa, 
com experiência em orientação.

As inscrições puderam ser realizadas até 29/07/2021. Mais 
informações no link: https://profept.ifes.edu.br/noticias/ 
16466-docente22s.
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA VAGAS EM 
CURSOS FIC DE ATÉ 60 HORAS COM 

INÍCIO EM AGOSTO DE 2022

A Coordenadoria de Extensão informa que estão abertas 
até 22 de agosto as inscrições para os seguintes cursos 
de Extensão, que serão ofertados no segundo semestre 
de 2022:

Alimentação - conhecer para fazer escolhas mais 
conscientes:  curso EaD, com atividades no MOODLE e 
encontros síncronos em algumas quintas-feiras, das 
18h30 às 20h.  Carga horária: 40h. Número de vagas: 40.

Autodesk Inventor -  Modelamento de peças em 3D:  
curso presencial às terças-feiras, das 19h00 às 22h15. 
Carga horária: 45h. Número de vagas: 20.

A cultura corporal na escola - reflexões e 
encaminhamentos: curso presencial às terças-feiras, das 
14h às 17h.  Carga horária: 40h. Número de vagas: 20.

Fundamentos da linguagem visual: curso EaD, com 
atividades no MOODLE e encontros síncronos em dias e 
horários previamente agendados com os estudantes. 
Carga horária: 60h. Número de vagas: 15.

Informática Básica: curso presencial às segundas-feiras, 
das 14h30 às 17h30. Carga horária: 40h. Número de 
vagas: 20.

Repensando a Avaliação em sala de aula: curso EaD, 
com atividades no MOODLE e encontros síncronos em 
algumas quartas-feiras a partir das 19h (horário 
previamente agendado com a turma). Carga horária: 40h. 
Número de vagas: 30.

Para mais informações, acesse: https://itq.ifsp.edu.br/ 
index.php/component/content/article?id=1487. 

IFSP - CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA 
ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVAS TURMAS 

DO CURSO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL

O IFSP - Campus Itaquaquecetuba iniciou no mês de 
junho as inscrições para novas turmas do Curso de 
Microempreendedor Individual - MEI, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. 

O público-alvo são os moradores da região com idade a 
partir de 18 anos, inscrição no CAD-ÚNICO e ensino 
fundamental completo. A carga horária é de 160 horas, 
com início no dia 01 de agosto. 

As aulas serão ministradas em dois períodos, matutino e 
vespertino, na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. 

Em breve, será lançado também o curso de Eletricista e 
Instalador de Painéis Fotovoltaicos, em parceria com a 
prefeitura local do município.

I FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIA E 
CULTURA DO IFSP RECEBE 

SUBMISSÕES

A I Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP 
(FECCIF22) será realizada, de maneira híbrida, entre os 
dias 24 e 29 de outubro de 2022. Estudantes 
matriculados no Ensino Médio e no Ensino Técnico de 
escolas públicas e privadas, localizadas 
preferencialmente no estado de São Paulo, podem 
submeter projetos, de forma gratuita, até 28 de agosto.

Poderão ser apresentados trabalhos como Projeto 
Integrador, Trabalho de Conclusão de Curso, Trabalho 
de Iniciação Científica, entre outros. Os trabalhos 
poderão ter sido concluídos ou estar em 
desenvolvimento. O detalhamento das regras para a 
submissão de trabalhos está disponível na página da 
FECCIF (https://feccif.com.br/)

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 
PARA ATUAR NO PROJETO DE EXTENSÃO 

“PRIMEIRA DOCÊNCIA”

No mês de julho, foi lançado o edital n. 23/2022 para 
Processo Seletivo de Estudantes para Participação do 
Projeto de Extensão "Primeira Docência". As inscrições 
estiveram abertas no período de 01/07 a 27/07, e o 
processo seletivo está sendo conduzido pela 
Coordenadoria de Extensão.

Trata-se de um projeto com objetivo de selecionar 
estudantes das Licenciaturas do câmpus 
Itaquaquecetuba para sua primeira experiência como 
docentes na própria instituição, junto à equipe de 
servidores docentes que ministram os componentes do 
"Curso Preparatório para o ENEM - Intensivo" da unidade. 

A duração do projeto é semestral, junto ao cursinho. O 
projeto contará com docentes que atuam como 
supervisores. Além das aulas de Matemática, serão 
desenvolvidas ações culturais (Cinedebate e Debate 
Literário). Aos estudantes participantes será oferecida 
Bolsa Discente no valor de R$200,00 mensais, para 
dedicação de 10 horas semanais. 

Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index. 
php/component/content/article/17-ultimas-noticias/1486-p
rocesso-seletivo-de-estudantes-para-atuar-como-bolsista
-no-projeto-de-extensao-primeira-docencia.
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PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTE 
ESPECIAL

O Câmpus Itaquaquecetuba do IFSP publicou, no dia 28 
de junho, o Edital ITQ IFSP nº 021, que trata do Processo 
Seletivo para Estudante Especial cursar disciplinas nos 
cursos de graduação no 2º semestre de 2022. 

Os interessados puderam se inscrever no período de 01 a 
15 de julho, e o resultado com a classificação geral foi 
publicado no dia 19 de julho. Tivemos um total de três 
inscritos, sendo dois deles para disciplinas do curso de 
Engenharia Mecânica e um para Licenciatura em 
Matemática. 

Entende-se por estudante especial todo estudante 
inscrito para cursar disciplinas isoladas em determinado 
câmpus do IFSP, com interesse em aprofundar-se em 
conteúdo específico. Ele também não terá vínculo efetivo 
com o curso em que o componente curricular está 
inserido e não terá direito ao trancamento de matrícula.

Mais  informações em https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ 
ultimas-noticias/1510-campus-itaquaquecetuba-divulga-r
esultado-do-processo-seletivo-para-estudante-especial-c
ursar-disciplinas-nos-cursos-de-graduacao-no-2-semestr
e-2022.

CONCAM REALIZA DUAS REUNIÕES 
EXTRAORDINÁRIAS

Nos dias 06 e 26 de julho, o CONCAM de Itaquaquecetuba 
realizou reuniões extraordinárias de maneira remota. Na 
primeira reunião, foi aprovado de maneira unânime o 
Curso de Aperfeiçoamento Interno. Na segunda reunião, 
houve avaliação do PPC do Curso Técnico em Mecânica 
Concomitante/Subsequente.

O CONCAM é um órgão normativo, consultivo e 
deliberativo do câmpus, ao qual cabe, entre outras 
atribuições: aprovar as diretrizes e metas de atuação do 
câmpus e zelar pela adequada execução de sua política 
educacional; debater e aprovar as questões relativas aos 
relatórios de gestão e propostas de gastos 
orçamentários; discutir e aprovar o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); discutir e aprovar as normas e 
regulamentos internos, dos projetos pedagógicos de 
cursos e suas alterações.

RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA 
DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA (PAP) 2º/2022 
E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

No dia 05 de julho, foi publicado o Comunicado CSP N.º 
22/2022, que trata do recadastramento do Programa de 
Auxílio Permanência (PAP) para o 2º semestre de 2022. 
Nesse primeiro momento, o recadastramento foi 
obrigatório para os estudantes matriculados nos cursos 
semestrais já inscritos no PAP. No dia 19 de julho, foi 
publicado o resultado preliminar com a relação de 
inscrições deferidas e indeferidas, sendo que o 
resultado final foi publicado em 25 de julho. 

Os estudantes que ainda não foram beneficiados com 
os Auxílios Estudantis deverão se inscrever no Edital 
do 2º semestre de 2022 para ingressar no programa, 
visto que o recadastramento é destinado somente aos 
alunos que já recebem o PAP. Os estudantes do Curso 
Técnico Integrado não necessitam se recadastrar neste 
momento.

Mais informações em: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ 
component/content/article/17-ultimas-noticias/1509-com
unicado-csp-n-25-2022-resultado-preliminar-do-recadast
ramento-do-programa-de-auxilio-permanencia-pap-2-se
mestre-de-2022.

SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR 
COMO TUTORES NO SAKURA SCIENCE 

HIGH SCHOOL PROGRAM

Estão abertas, até 07 de agosto, as inscrições para a 
seleção de servidores(as) que irão atuar como tutores no 
Sakura High School Program (SHSP). O SHSP é um 
programa de intercâmbio no Japão (Edital Conif/AI 
14/2022) que seleciona estudantes da Rede Federal de 
ensino. O objetivo do SHSP é promover o intercâmbio de 
curta duração (7 dias) para estudantes brasileiros, no 
Japão, por meio de visitas a centros de pesquisa e 
universidades daquele país, participação em seminários, 
entre outras atividades junto a estudantes do ensino 
médio japoneses e de outros países participantes. 

As inscrições para selecionar os estudantes se 
encerraram no dia 31 de julho, e puderam participar 
discentes da rede federal de educação tecnológica. O 
resultado final deverá ser publicado dia 16 de agosto. O 
intercâmbio será realizado no período de 6 a 12 de 
novembro de 2022, e os estudantes selecionados serão 
acompanhados por dois servidores da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica que 
serão selecionados em processo específico (EDITAL 
CONIF/AI 15). 

Mais informações no link https://itq.ifsp.edu.br/ 
index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/
1516-chamada-publica-para-selecao-de-servidores-as-par
a-atuar-como-tutores-no-sakura-science-high-school-pro
gram-brazil-edital-conif-ai-15
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Itaquaquecetuba, 02 de agosto de 2022

Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo - CDI)
Cristiane Toledo Maria (Professor EBTT - Português/Inglês)
Débora M. Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)
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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

 ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos aniversariantes do mês de julho! Desejamos 
que vocês alcancem tudo aquilo que sempre sonharam e 
que todos os caminhos os levem à felicidade neste novo 
ciclo!

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

No mês de julho, ocorreu a contratação da pedagoga 
Cinthia Gonçalves de Assunção, que foi lotada na 
CSP-ITQ. Desejamos boas-vindas à servidora em sua nova 
jornada no câmpus Itaquaquecetuba.

Houve também o encerramento do contrato temporário 
dos docentes substitutos Carlos Fernando de Quadros e 
Gabriel Adams Castelo Branco Aragão. 

PRP DIVULGA RESULTADO FINAL DO 
EDITAL DE APOIO À SUBMISSÃO DE 

PROJETOS A AGÊNCIAS DE FOMENTO 

A Comissão de Comunicação parabeniza os docentes 
Carlos Narducci Júnior e Cleiton Domingos Maciel pelas 
propostas contempladas no edital de apoio à submissão 
de projetos a agências de fomento, que visa capacitar, 
apoiar e incentivar os pesquisadores do IFSP no 
planejamento, escrita e submissão de projetos de 
pesquisa às agências ou órgãos oficiais de fomento, por 
meio de bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica. 

Ao todo, foram contempladas oito propostas que preveem 
a captação de recursos financeiros para custear o 
desenvolvimento da pesquisa, submetendo os projetos 
aos programas de auxílio à pesquisa da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). As 
propostas contempladas receberão capacitação e 
incentivo no planejamento, escrita e submissão dos 
projetos por meio do acompanhamento de outro 
pesquisador com a experiência de já ter sido contemplado 
em outros editais de fomento. Cada proposta também terá 
o apoio de um aluno bolsista por seis meses, que será 
envolvido na elaboração do projeto e nos passos iniciais 
da pesquisa. 

Mais informações em https://www.ifsp.edu.br/component/ 
content/article/17-ultimas-noticias/3107-prp-divulga-result
ado-final-do-edital-de-apoio-a-submissao-projetos-a-agenc
ias-de-fomento.
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