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SEMANA DA CULTURA, DIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE ABRE O MÊS DE 
JUNHO NO CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA

Durante os dias 1 e 3 de junho, foi realizada em nosso câmpus a Semana da Cultura, Diversidade e Meio Ambiente, com 
atividades organizadas durante os períodos matutino, vespertino e noturno, a fim de contemplar estudantes de todos os 
cursos.

Com ampla participação de servidores e discentes, bem como de convidados externos, foram organizadas oficinas, 
rodas de conversa, palestras, contação de histórias, cinedebates, apresentações musicais, gincana, lançamento de 
foguetes e show de talentos. 

Por iniciativa da Comissão de Sustentabilidade, houve importante ação de plantio de mudas nativas em nosso câmpus. 
Com muita descontração e participação de servidores e discentes, foram plantadas mudas de quaresmeiras e outras 
espécies.

Para encerrar a semana, no dia 4 de junho à tarde tivemos a Festa Junina, organizada em grande parte pelos próprios 
estudantes, com brincadeiras típicas, lanche comunitário, bingo e quadrilha. 

ATO UNIFICADO ENTRE ESTUDANTES E SERVIDORES PARALISA O CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA

No dia 9 de junho, estudantes e servidores do câmpus Itaquaquecetuba aderiram à paralisação das atividades 
acadêmicas, em ato chamado e organizado pelos Movimentos Estudantis, em conjunto com o SINASEFE. A pauta que 
unificou o movimento foi o enfrentamento aos cortes orçamentários e ao não reajuste salarial dos servidores. 

As atividades de paralisação se iniciaram às 8h da manhã, com uma aula pública intitulada “A implantação do câmpus 
Itaquaquecetuba num contexto de cortes e golpes”. Na sequência, foram confeccionados cartazes que compuseram o 
ato realizado no Teatro Municipal de São Paulo no final da tarde.

De acordo com o Informe publicado em 13 de junho pelo Comando de Greve da Coordenação de Base, o 9J representou 
a retomada da organização das ações de base de trabalhadores e estudantes no câmpus Itaquaquecetuba do IFSP, “em 
meio a um cenário de ataques e anúncios de cortes no orçamento do serviço público, somados a uma ofensiva 
neoliberal de setores internos que buscam enfraquecer o movimento organizado de classe”. 

Da esquerda para a direita: Oficina de defesa pessoal, organizada pelo professor Alberto; Palestra sobre cultura e educação, com o deputado Ivan 
Valente; Roda de conversa sobre comunidade LGBTQIA+ e HIV, com Diego Krausz; Neuropapo na Escola, com o neuropsicólogo Marcos D’Paula.



CÂMPUS RECEBE COMITIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E GUARDA AMBIENTAL DE 
ITAQUAQUECETUBA

Como parte da programação da Semana de Cultura, 
Diversidade e Meio Ambiente do IFSP, foi sediada no 
câmpus Itaquaquecetuba, no dia 3 de junho, a palestra 
“O Meio Ambiente em Itaquaquecetuba: a atuação da 
Prefeitura”.

Na palestra, foram apresentadas ações e atividades 
desenvolvidas no município.pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Saneamento e pela Guarda 
Ambiental Municipal. Foram abordados temas como o 
combate ao despejo de resíduos sólidos em locais 
inadequados, o manejo da fauna silvestre, a 
fiscalização contra o despejo de efluentes em rios e as 
ações de conscientização da população.

Tendo em vista a política de aproximação das 
instituições públicas, nesta mesma ocasião foi 
realizada uma visita guiada às instalações do câmpus, 
de forma que a comitiva conhecesse a estrutura para 
elaborar possíveis ações conjuntas. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 
PROGRAMA DE INCENTIVO 

EDUCACIONAL

Estão abertas, até 6 de julho, as inscrições para o 
Programa de Incentivo Educacional do IFSP. O processo 
seletivo foi divulgado no Edital nº 9/2022, que  estabelece 
as regras e procedimentos para concessão de 
financiamento de cursos de graduação e pós-graduação 
em instituições de ensino superior, da rede privada, no 2º 
semestre de 2022. 

O financiamento de estudos destina-se ao custeio parcial 
ou total correspondente ao período de julho a dezembro 
de 2022, do valor da matrícula e mensalidades do curso 
de graduação, especialização lato sensu e 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em 
IES privada, devidamente reconhecida pelo MEC e/ou 
CAPES. Podem ser contemplados todos os servidores 
efetivos do quadro permanente do Instituto Federal de 
São Paulo que estiverem em efetivo exercício, salvo as 
exceções mencionadas no edital. 

As vagas, valores e todas as regras da seleção estão 
disponíveis no edital.  Mais informações e acesso ao 
edital podem ser obtidas pelo link: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ult
imas-noticias-servidores/3105-incentivo-educacional-202
2-2-aberto-processo-seletivo. 

SUSPENSÃO DO ENSINO PRESENCIAL NO 
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM 
MECÂNICA E NA GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA

A Direção Geral do Câmpus (DRG) Itaquaquecetuba, por 
meio do Comunicado n. 05/2022, deliberou pela suspensão 
das atividades presenciais de 20/06/22 a 08/07/22 do curso 
Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio e do 
Bacharelado em Engenharia Mecânica. A decisão se 
baseou no aumento significativo dos casos confirmados 
de Covid-19 entre discentes e servidores do câmpus. 

O atendimento ao público realizado pelos setores 
administrativos também ocorreu de maneira remota nesse 
período. Os setores educacionais funcionaram em regime 
de escala de plantão para o atendimento presencial. 

Da esquerda para a direita: Jessica da Silva Oliveira – Bióloga (Diretora de Divisão de Controle do 
Meio Ambiente); Vinícius da Silva - Químico (Diretor de Departamento de Defesa do Meio 
Ambiente); Joel Benjamim da Silva - Gestor Ambiental (GCM 1° Classe Ambiental - Fiscal na 
Secretaria do Meio Ambiente); Aurélio Amaro – Prof. de Geografia e Presidente da Comissão de 
Sustentabilidade do Câmpus; Yasmim Sampaio Zampieri - Engenheira Ambiental (Secretária 
Adjunta Municipal de Meio Ambiente e Saneamento); Rodrigo Luciano de Oliveira - Gestor 
Ambiental (GCM 1° Classe Ambiental).

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MESTRADO 
PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS 

DOCENTES DA REDE PÚBLICA

O IFSP está com inscrições abertas, até 15 de julho, para o 
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a 
Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT), em 
nível de Especialização, na modalidade a distância. O 
programa é oferecido em parceria com a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério 
da Educação (MEC) e o Instituto Federal do Espírito do 
Santo (Ifes).

São oferecidas 400 vagas e poderão concorrer 
professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Federal 
que tenham interesse em atuar em cursos da Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT).

O curso tem duração de 12 meses e é gratuito. As aulas 
serão ministradas à distância e serão oferecidas nos polos 
UAB de Barretos, Bragança Paulista, Itapetininga, São 
Carlos, São João da Boa Vista, entre outros. São ofertadas 
50 vagas por unidade de ensino. 

As inscrições devem ser feitas pelo link 
https://brt.ifsp.edu.br/ept e mais informações podem ser 
obtidas no Edital nº 29/2022.
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IFSP ABRE INSCRIÇÕES PARA O 3º 
FESTIVAL DE CURTAS DE CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS

No início do mês, foi publicado o Edital PRX N.º 203, que 
torna pública a abertura de inscrições para a 3ª edição 
do Entretodos, Festival de Curtas-metragens de 
Cidadania e Direitos Humanos do IFSP. Um dos 
objetivos do festival é fomentar a cultura Audiovisual e 
de Direitos Humanos, buscando dar visibilidade a 
produções de curtas-metragens de estudantes e 
servidores do IFSP e estimulando o debate de temas 
relacionados à cidadania e aos direitos humanos. 

As inscrições estão abertas até 18/07/2022 e a realização 
do Festival está prevista para acontecer na semana de 
10 a 18/09/2022. Para mais informações e leitura do 
edital, acesse: https://www.ifsp.edu.br/component/ 
content/article/17-ultimas-noticias/3099-3-festival-de-curt
as-de-cidadania-e-direitos-humanos-inscricoes-abertas. 

 IFSP SELECIONA ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO PARA CURSO ONLINE DE 

INGLÊS E ESPANHOL 

Estão abertas, até 04/07/2022, as inscrições para a 
seleção de estudantes matriculados em cursos de 
graduação do IFSP interessados em realizar o curso 
online de Inglês ou de Espanhol. Os cursos serão 
ministrados por meio de uma plataforma online, na qual 
os professores e, posteriormente, os graduandos em 
Letras, irão ministrar as aulas e poderão fazer o 
acompanhamento dos alunos por meio de tutoria e 
atividades síncronas. 

Serão disponibilizadas 100 vagas. Dessas, 20 são 
destinadas a estudantes ingressantes em cursos de 
graduação no IFSP, sendo obrigatório apresentar a 
comprovação de participação em projeto de pesquisa ou 
extensão no IFSP. Às outras 80 vagas podem concorrer 
todos os demais estudantes de graduação do IFSP. Mais 
informações em https://www.ifsp.edu.br/ 
component/content/article/17-ultimas-noticias/3064-ifsp-
seleciona-estudantes-de-graduacao-para-curso-online-d
e-ingles-e-espanhol. 

IFSP ITAQUAQUECETUBA 
DISPONIBILIZA ORIENTAÇÕES PARA 
CONTRATO PEDAGÓGICO COM AS 

TURMAS DO CURSO TÉCNICO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

No dia 13 de junho, os setores educacionais do IFSP 
Câmpus Itaquaquecetuba disponibilizaram algumas 
orientações para o Contrato Pedagógico com as 
turmas do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao 
Ensino Médio para o ano letivo de 2022. 

O Contrato Pedagógico traz algumas regras de 
convivência que devem ser observadas pelos 
estudantes e suas famílias, visando a organização e o 
melhor aproveitamento dos espaços, do conteúdo e 
das relações no câmpus. As regras tratam dos horários 
de entrada e saída da sala de aula e do uso de 
celulares durante as aulas.  

É muito importante que toda a comunidade acadêmica 
se atente às orientações dos docentes para o 
andamento satisfatório das aulas e outras atividades 
pedagógicas. 

Mais informações podem ser obtidas pelo link   https:// 
itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1450-orientac
oes-para-o-contrato-pedagogico-com-as-turmas-do-cur
so-tecnico-em-mecanica-integrado-ao-ensino-medio-20
22. 

IFSP ITAQUAQUECETUBA ABRE VAGAS 
PARA CURSO DE EXTENSÃO COM FOCO 

NA PREPARAÇÃO PARA O ENEM

O IFSP Câmpus Itaquaquecetuba está com inscrições 
abertas para o curso com foco na preparação para o 
ENEM, com início em agosto de 2022. As vagas ofertadas 
são nas modalidades on-line (EaD) e presencial. As 
inscrições estão abertas até 24/07/2022. 

Os cursos de extensão na modalidade FIC (Formação 
Inicial e Continuada) são livres e direcionados à 
comunidade. Saiba mais: https://itq.ifsp.edu.br/index. 
php/component/content/article/17-ultimas-noticias/1458-o
-ifsp-campus-itaquaquecetuba-esta-com-inscricoes-abert
as-para-cursos-de-extensao-com-foco-na-preparacao-de-
estudantes-para-o-enem-inicio-em-agosto-de-2022.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE 
AUXÍLIO PERMANÊNCIA (PAP)

O Programa de Auxílio Permanência (PAP) dispõe de 
auxílios financeiros para estudantes em situação de 
vulnerabilidade social. No Câmpus Itaquaquecetuba, os 
auxílios disponibilizados são de alimentação e transporte. 
Até o momento, o programa atendeu a 204 estudantes, 
sendo 47 contemplados com R$55,00, 112 com R$110,00 e 
45 com R$165,00.

Os alunos que não participaram do recadastramento ou 
tiveram sua inscrição indeferida poderão participar das 
novas inscrições para receber o auxílio a partir de agosto. 
Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail 
assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br. 
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ALUNOS DO IFSP - CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA SÃO PREMIADOS 

NA CUCo 2022

A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um 
desafio anual voltado aos estudantes do Ensino Médio 
das escolas públicas do Estado de São Paulo. Um dos 
objetivos da competição é divulgar o ensino superior 
público e incentivar os estudantes de escolas públicas a 
ingressarem na Universidade de São Paulo.

Neste ano, tivemos um ótimo resultado, com 39 
estudantes aprovados e 3 premiados: Ana Luiza de 
Vasconcelos Aquino (3° ano do Ensino Médio 
Integrado); José Vitor Dias Tutu (2° ano do Ensino Médio 
Integrado) e Kamilly Oliveira das Neves Silva (1° ano do 
Ensino Médio Integrado).

Parabenizamos os 43 alunos do IFSP - Câmpus 
Itaquaquecetuba que participaram do evento em 2022, e 
as professoras Suelen Fernandes de Barros e Cecília 
Midori Ikegami,  envolvidas no processo de condução 
das fases da competição em nosso câmpus. Saiba mais: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/cont 
ent/article?id=1433. 

SERVIDORES PODEM SE INSCREVER 
PARA OFERECER OFICINAS NO 

ConectaIF 2022

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está recebendo 
propostas de oficinas rápidas (Qualific Express 2022) 
para serem realizadas durante o Encontro de Educação 
Profissional Científica e Tecnológica – ConectaIF 2022. 
As oficinas poderão ser oferecidas por qualquer 
servidor da Rede Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia.

As propostas podem ser encaminhadas no período de 
20 de junho a 3 de julho de 2022 pelo e-mail 
qualific@ifb.edu.br com o assunto “SUBMISSÃO DE 
PROPOSTA – QUALIFIC EXPRESS 2022”. 

Para esta edição, as oficinas deverão ter duração 
mínima de 4 horas e máxima de 12 horas, além de serem 
apresentadas presencialmente durante o ConectaIF 
2022, previsto para acontecer de 17 a 21 de outubro no 
IFB Câmpus Brasília.

Saiba mais clicando no link: https://www.ifb.edu.br/ 
reitori/31039-ifb-lanca-edital-para-recepcao-de-propostas
-para-o-qualific-express-conecta-2022.

ABERTAS AS SUBMISSÕES DE 
TRABALHOS PARA O  13º CONICT

Está aberto o prazo de submissão de trabalhos para a 
décima terceira edição do Conict — Congresso de 
Inovação, Ciência e Tecnologia, promovida pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRP) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP). 

Gratuito, o Conict é aberto à participação de estudantes 
do Ensino Médio e do Ensino Superior que 
desenvolvem pesquisa no IFSP ou em outras 
instituições de ensino ou pesquisa do país. 

Esta edição está sob organização dos câmpus São 
Paulo, Pirituba, Guarulhos, Suzano e Itaquaquecetuba. 
As submissões podem ser feitas até 11 de setembro, e o 
congresso acontece de 21 a 23 de novembro no 
Câmpus São Paulo do IFSP. Para maiores informações, 
acesse: https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/3094- 
aberto-o-prazo-de-submissao-de-trabalhos-para-o-13-co
nict. 

IFSP DIVULGA CHAMADA PÚBLICA 
VISANDO FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 

E DE SEUS DEPENDENTES

Por meio da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PRD), o IFSP lança o 
Edital de Chamada Pública nº 308/2022, com o objetivo de 
estabelecer parcerias entre o IFSP e outras instituições 
de ensino para promover e incentivar a formação e o 
desenvolvimento dos servidores. Com a chamada 
pública, o IFSP pretende oferecer um catálogo diverso de 
instituições para o servidor e estende os benefícios 
também para seus dependentes. 

O edital é de fluxo contínuo, o que facilita a formalização 
de cooperação a médio e longo prazo e permite parcerias 
em todas as regiões do estado de São Paulo. Poderão 
participar do edital todas as Instituições de Ensino 
Superior com ou sem fins lucrativos que ofereçam 
cursos autorizados e reconhecidos na forma da lei. Mais 
informações no link: https://www.ifsp.edu.br/noticias/ 
3078-ifsp-divulga-chamada-publica-visando-formacao-do
s-servidores-e-seus-dependentes. 
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Itaquaquecetuba, 01 de julho 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)
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PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES

Informamos a publicação do seguinte artigo, de autoria 

do docente Luís Mateus da Silva:

SOUZA, Luís Mateus da Silva; ALVES, Bruna Estefani 

Libano. Figuras de linguagem e Libras: um 

levantamento bibliográfico. Poster. Apresentado no 3º 

Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística - 

UFSC. Disponível em: https://www.congressotils.com.br/ 

trabalhos/trabalho_aprovado.php?id_trabalho=10263&ev

=1. Acesso em 20/06/2022. 

 ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos aniversariantes do mês de junho!

Desejamos que esta data se repita por muitos anos, e 
que auxilie seu coração a produzir a luz da alegria 
durante toda sua vida.

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

No mês de junho, a pedagoga Adriana Martins Marques 

da Costa foi redistribuída para o IF Baiano. Desejamos à 

servidora boa sorte na nova jornada.
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