
BOLETIM INFORMATIVO
OUTUBRO DE 2022

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SEMANA DE 
MATEMÁTICA E I SEMANA DE ENGENHARIA MECÂNICA OCORREM 

SIMULTANEAMENTE NO CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA

Entre os dias 17 e 21 de outubro, ocorreram três eventos no IFSP câmpus Itaquaquecetuba: a SNCT 
(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), a Semana de Matemática e a I SEMEC (Semana de 
Engenharia Mecânica)

Este ano, a SNTC teve como tema o “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação no Brasil”, e contou com palestras, cinedebate, roda de conversa, minicursos e oficina. A 
programação foi ofertada nos períodos matutino, verpertino e noturno. 

Dentre as atividades da SNTC, destacam-se as apresentações de projetos de Iniciação Científica de 
discentes do câmpus e um bate-papo com ex-alunos do Ensino Médio Integrado recém-ingressados 
em cursos de Ciências Humanas. Além disso, houve a participação de convidados externos, como a 
Equipe de Robótica do Sesi Guarulhos e a apresentação da Orquestra Filarmônica de Itaquaquecetuba, 
que encerrou o evento.

Concomitante à SNTC, a I Semana de Engenharia Mecânica teve por objetivo possibilitar que os 
discentes do curso tivessem contato com diversas áreas da Engenharia, com a realidade do mercado 
de trabalho e com profissionais já inseridos no setor. Foram ofertadas 5 palestras, 2 minicursos e uma 
competição de pontes de palito.

A organização da SEMEC foi realizada por docentes e estudantes do curso. Segundo o Prof. Renan 
Fragelli, coordenador do curso, “o ideal é que esses eventos sejam organizados pelos próprios alunos 
e para os alunos, visto que o processo de organização, planejamento e execução dessas atividades 
também fazem parte do preparo deles para a vida profissional e pessoal [...]”. 

Realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, a Semana de Matemática teve o intuito de promover o 
ensino e a aprendizagem da matemática entre tutores, professores, estudantes e a comunidade ao 
redor. Nesses três dias, os alunos do campus tiveram a oportunidade de participar de atividades como 
competição de Sudoku, oficinas, minicursos, jogos matemáticos e apresentações de trabalhos de 
alunos. 

Palestra da 1ª SEMECApresentação da Orquestra Sinfônica de 
Itaquaquecetuba na SNTC



EVENTO DO NAPNE-ITQ PROMOVE 
DEBATE SOBRE INCLUSÃO 

CONSIDERANDO A NEURODIVERSIDADE

O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas (NAPNE) organizou no mês de 
outubro um evento intitulado "Bate-papo  
Neurodiversidade: autismo e deficiências". A conversa 
buscou conscientizar a comunidade escolar sobre as 
características de pessoas neurodiversas, como aquelas 
dentro do Transtorno do Espectro Autista (TAE), e as 
formas de inclusão social destas pessoas. 

Para isso, três convidados apresentaram suas 
contribuições numa roda de conversa: Andrea Dul, mãe 
de uma pessoa com autismo e advogada especialista nos 
direitos de pessoas com deficiência; Carola Giovana 
Vargas, mãe e esposa de pessoas com autismo e ativista 
do grupo Mães Azuis de Poá; e Fernando Bernardo, 
estudante com autismo do curso PRONATEC do câmpus.

Para um auditório lotado, em duas ocasiões, nos dias 06 
(para as turmas do Integrado) e 13 (para as turmas dos 
cursos noturnos)), os convidados explicaram um pouco 
sobre a neurodiversidade e o autismo e tiraram dúvidas 
dos estudantes.

O evento também contou com a presença da equipe do 
Departamento de Educação Especial da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Itaquaquecetuba, coordenado 
por Quézia Castro, que pôde acompanhar o trabalho 
desenvolvido pelo câmpus nessa área e discutir 
possibilidades de parcerias entre o Instituto Federal e a 
Prefeitura.

Com esta iniciativa, o NAPNE-ITQ espera contribuir para 
a formação da comunidade do câmpus, tornando-a mais 
informada e receptiva às pessoas com autismo e outras 
deficiências sem características físicas determinantes.

CLUBES E GRUPOS  DE ESTUDO SÃO 
INAUGURADOS NO IFSP CÂMPUS 

ITAQUAQUECETUBA

Em setembro de 2022, foram inaugurados o Clube de 
Estudos de Língua Portuguesa e o Grupo de Estudos de 
Matemática no IFSP Câmpus Itaquaquecetuba, com o 
objetivo de viabilizar espaços de interação e estudos fora 
do horário das aulas. Neles, os alunos se reúnem para 
estudar as disciplinas, podendo contar com o apoio e a 
colaboração de seus próprios colegas, além de monitores 
estudantes dos cursos de Licenciatura em Letras e 
Matemática, sob a coordenação de docentes responsáveis 
pelos Projetos de Ensino e da Coordenadoria 
Sociopedagógica.

Em outubro, foi iniciado o Clube de Ciências IFSP-ITQ, 
cuja proposta é viabilizar a aprendizagem de ciências no 
laboratório, entre outras atividades. O projeto envolve as 
disciplinas de Biologia, Química e Física, e conta com a 
participação dos professores Erik C. P. Benedicto, Cecília 
M. Ikegami, Lauriberto P. Belém, Ricardo S. Martins, 
Rodolfo L. Dias e Suelen Fernandes.  O primeiro encontro 
do Clube de Ciências IFSP-ITQ ocorreu no dia 25 de 
outubro, às 13h, no Laboratório de Ciências (sala V-25). Na 
ocasião, os estudantes puderam conhecer o laboratório e 
se divertir com alguns experimentos de Química bem 
inusitados, envolvendo reações rápidas com ácidos e 
bases. 

Para obter maiores informações sobre os clubes e grupo 
de estudos, entre em contato pelos seguintes e-mails:
* Clube de Estudos de Língua Portuguesa: Prof. Luis M. da 
S. Souza e Profa. Débora M. Ribeiro. E-mail: 
clubedeestudoslp@ifsp.edu.br. 
* Grupo de Estudos de Matemática: Prof. Renan Fragelli. 
E-mail: adnael.a@aluno.ifsp.edu.br. 
* Clube de Ciências IFSP-TQ: Professores Erick, 
Lauriberto, Ricardo, Rodolfo, e Professoras Cecília e 
Suelen. E-mail: cienciasdanatureza.itq@ifsp.edu.br. 
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ESTUDANTES DO CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA VENCEM ETAPA 

ESTADUAL DO JIF 2022

]

Em agosto, iniciaram-se os jogos regionalizados do 
JIF. O Câmpus Itaquaquecetuba fez parte da região 1. 
O professor Alberto Eloy Anduze Nogueira foi o chefe 
de delegação, acompanhando os estudantes em 
todos os jogos, e os servidores Gesialdo Silva do 
Nascimento e Fernanda Ferreira da Silva compuseram 
a comissão JIF. A reitoria disponibilizou ônibus 
fretado para transporte dos atletas, e a Diretoria de 
Arte, Cultura, Esporte e Lazer – DACEL, organizadora 
do evento, disponibilizou alimentação e alojamento 
para os câmpus mais distantes, como Tupã e 
Caraguatatuba.

A final da etapa estadual foi sediada no Câmpus Tupã 
entre os dias 12 e 14 de outubro.  No total, 431 atletas 
de 26 câmpus participaram das finais estaduais. 
Foram contempladas as seguintes modalidades 
esportivas: Atletismo, Judô, Natação, Tênis de Mesa, 
Xadrez, Basquetebol, Futsal, Futebol, Handebol, 
Voleibol e Vôlei de Praia. Os vencedores  
representarão o IFSP na fase nacional dos JIF entre 
os dias 28 de novembro e 02 de dezembro, em São 
José do Rio Preto. 

A participação do Câmpus Itaquaquecetuba foi 
bastante expressiva. Foram 13 medalhas, 3 troféus (1 
troféu de campeão geral mascoluni no handebol, 1 
troféu de campeã geral feminina na natação e 1 troféu 
de campeão geral masculino no atletismo, sendo 2 de 
ouro e 1 de bronze). 

Os estudantes classificados para o JIF Nacional no 
atletismo foram Mariana dos Santos Silva (4x400m), 
Maykon dos Santos Gonçalves (4X400) e Victor 
Augusto (200m). A estudante Bianca Ferreira 
Migliorini foi classificada para o JIF Nacional na 
natação (50m livre).  

Parabenizamos todos os estudantes que 
representaram o câmpus, além dos servidores 
Alberto, Fernanda, Gesialdo e Gabriela pela 
dedicação. E que venha a etapa nacional!

SERVIDORES DO IFSP PODERÃO 
PARTICIPAR DE CURSO DE IMERSÃO EM 

LÍNGUA INGLESA EM TORONTO - 
CANADÁ, EM JUNHO/JULHO DE 2023

Sob responsabilidade da Diretoria de Relações 
Internacionais (DIR-Arinter) e da Diretoria de Gestão de 
Pessoas (DGP), está aberto, de 19 de outubro a 11 de 
novembro, processo seletivo interno para  servidores 
interessados em participar do Curso de Imersão de 
Comunicação em Língua Inglesa.

As inscrições são destinadas a TAES (40 vagas) e 
docentes EBTT (20 vagas),  que participarão do curso 
de imersão oferecido pela ILSC Education Group, em 
Toronto, no Canadá.

O Curso envolve atividades com as quatro habilidades: 
ouvir, falar, ler e escrever, expondo os estudantes a 
situações em que terão de se comunicar apenas em 
inglês.

Os interessados podem se inscrever por e-mail . Os 
documentos necessários para a inscrição estão 
descritos no item 3 do edital nº 597.

O curso terá duração de quatro semanas, com início em 
19/06/2023 e término em 14/07/2023. As aulas serão 
ministradas de segunda a quinta, das 09h às 14h30, e às 
sextas, das 09h às 12h00. O curso será custeado 
integralmente pelo servidor participante, conforme 
valores constantes no item 6 do edital, não sendo 
oferecido nenhum tipo de ajuda de custo por parte do 
IFSP.

O servidor selecionado poderá se afastar de suas 
atividades, sem prejuízo da sua remuneração, durante 
todo o período do curso, desde que autorizado por meio 
da Portaria de Afastamento para Estudo no Exterior, 
com ônus limitado. O servidor docente deverá efetuar a 
reposição de aulas, se necessário, de acordo com 
cronograma aprovado pela coordenação do curso. 

Mais informações em: https://www.ifsp.edu.br/images/ 
2022/10_Outubro/Edital_597_2022_de_17_de_outubro_d
e_2022_Ingles_Geral_assinado.pdf. 

Vista de Toronto - Canadá
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PROJETOS DO IFSP-ITQ SÃO PREMIADOS 
NA FECCIF 2022

Dois projetos de iniciação científica do IFSP - 
Itaquaquecetuba, financiados com bolsas de pesquisa do 
câmpus, foram premiados na Feira Estadual de Ciência e 
Cultura do IFSP (FECCIF), ocorrida entre 24 e 29 de 
outubro de 2022 e sediada no câmpus Suzano do IFSP. 

Ambos os trabalhos foram orientados conjuntamente 
pelos professores Carla Isabel dos Santos e Rodolfo 
Liporoni Dias e envolviam três estudantes do Curso 
Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio.

O primeiro trabalho, intitulado "UMA HORTA 
AGROECOLÓGICA PARA O IFSP - CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA (IFSP-ITQ)", foi desenvolvido pelo 
estudante José Vitor Dias Tutu (2°B) e ganhou uma 
medalha de bronze na Categoria Ciências Biológicas. 

Já o segundo trabalho, chamado "ESTUDO DA 
VIABILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TELHADO VERDE 
PARA ANÁLISE DE REDUÇÃO DE ESCOAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL E MELHORIA DO CONFORTO TÉRMICO", 
foi desenvolvido pelas estudantes Gabriella dos Santos 
Pereira (2°B) e Jenifer Aparecida Martins Gusmai (1°A) e 
ganhou uma medalha de ouro na categoria Engenharia, 
além de ser indicado para a Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (FEBRACE).

Parabéns aos nossos estudantes e professores! 

PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA 
MATERIAL DIDÁTICO AOS 

BENEFICIÁRIOS DO PAP PREVISTO 
PARA NOVEMBRO DE 2022

A Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) concluiu o 
último Edital de Assistência Estudantil do ano de 2022, 
aberto com o objetivo de atender principalmente os 
estudantes ingressantes matriculados nos cursos após 
o período de inscrições do Programa de Auxílio 
Permanência (PAP), além daqueles que perderam o 
prazo de inscrição inicial.

Para o mês de novembro, está previsto o pagamento de 
um auxílio extra aos beneficiários do PAP para compra 
de material didático. Além disso, a CSP está planejando 
a otimização dos processos seletivos do PAP para 2023, 
com a realização de recadastramento antecipado a 
partir de novembro de 2022, visando a celeridade dos 
pagamentos. 

A previsão é que até o final deste ano seja utilizado o 
montante de R$ 341.582,53 (trezentos e quarenta e um 
mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três 
centavos) nos pagamentos dos auxílios transporte e/ou 
alimentação, além de auxílio para compra de material 
didático, contribuindo para a permanência e êxito nos 
estudos.

A Assistência Estudantil visa garantir a permanência 
dos estudantes nos cursos, atende alunos em situação 
de vulnerabilidade social com auxílios financeiros 
mensais para pagamento de transporte e/ou 
alimentação. Todos os estudantes regularmente 
matriculados nos cursos, com renda familiar per capita 
de até um salário mínimo e meio, podem participar dos 
Editais do PAP, que levam em conta o perfil 
socioeconômico e a renda familiar do discente. 
Atualmente,  o IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba atende 
209 estudantes com auxílios financeiros mensais.

De acordo com a coordenadoria do setor, a CSP tem 
enfrentado algumas dificuldades devido aos vários 
processos seletivos de ingresso / matrícula de alunos 
nos cursos, que acontecem em diferentes datas no 
decorrer do ano, além do envio de documentação 
incorreta, da falta de leitura dos Editais do PAP pelos 
estudantes, entre outros fatores. Essas situações 
impactam no desenvolvimento do trabalho, sendo 
necessária a abertura de mais processos seletivos para 
atender às demandas dos estudantes. O setor acredita 
que os novos procedimentos, aliados à continuidade 
das orientações presenciais aos discentes realizadas 
pela equipe, contribuirão para a melhoria do 
atendimento à comunidade.

IFSP ABRE PROCESSO SELETIVO 2023 
PARA CURSOS TÉCNICOS 

CONCOMITANTES E SUBSEQUENTES

O IFSP oferece 2.625 vagas no processo seletivo para 
ingresso, no primeiro semestre de 2023, nos cursos 
técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino 
médio, em 32 câmpus. 

No Câmpus Itaquaquecetuba, o curso ofertado é o 
Técnico em Mecânica Concomitante ou Subsequente ao 
Ensino Médio, no período noturno, com 40 vagas. Os 
pré-requisitos são: estar cursando o 2º ano ou o 3º ano 
do Ensino Médio (concomitante) ou ter concluído o 
Ensino Médio (subsequente). 

As inscrições para o processo seletivo devem ser 
realizadas entre 10 de outubro e  23 de novembro. A 
isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00, pode 
ser solicitada entre 10 e 23 de outubro.  Para mais 
informações, acesse: https://www.ifsp.edu.br/estudeaqui 
?layout=edit& id=3315.
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APÓS PROBLEMAS COM EMPRESA 
TERCEIRIZADA DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DO CÂMPUS, DIRETORIA 
ANUNCIA NOVO CONTRATO 

No dia 10 de outubro, a Diretoria Adjunta de 
Administração do IFSP Câmpus Itaquaquecetuba 
publicou um ofício no qual deu esclarecimentos e 
orientações à comunidade acadêmica sobre os 
problemas ocorridos no fornecimento das refeições e na 
venda de alimentos no câmpus. 

Segundo o ofício, a diretoria administrativa foi informada 
pela equipe que gerencia e fiscaliza o contrato que a 
empresa Especialy Terceirização Eireli não estava 
enviando suprimentos para abastecer a cantina do 
câmpus, nem para a parte de venda de lanches nem para 
a produção do almoço, ainda que todos os pagamentos 
do IFSP estivessem em dia.

Devido ao ocorrido e à exigência do cumprimento fiel do 
contrato, a partir do dia 17 de outubro a Especialy foi 
substituída pela empresa Tryx Ações Inteligentes Ltda, 
ganhadora do certame. Desde então, a empresa está 
oferecendo as refeições aos estudantes do Integrado e 
comercializando para os demais interessados.

A Tryx disponibilizou alguns Códigos QR no balcão de 
atendimento da cantina para que a comunidade possa 
registrar sugestões e reclamações diretamente à 
empresa. Segundo Artur Martins de Sá, diretor-adjunto 
administrativo do câmpus, “é muito importante que a 
comunidade acadêmica se posicione quanto à qualidade 
dos serviços que estão sendo prestados, tanto pela Tryx 
quanto pelas demais empresas terceirizadas”.

DISPONÍVEL QUESTIONÁRIO DE 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CPA)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFSP aplicará, 
entre os dias 10 de outubro e 5 de novembro, o 
questionário de autoavaliação institucional relativo ao 
período letivo de 2022 aos servidores e alunos de 
graduação, os quais receberão no e-mail institucional 
uma mensagem contendo o link que servirá como 
ferramenta de acesso ao questionário. 

A enquete tem o objetivo de subsidiar a avaliação e a 
formulação de políticas educacionais e se divide em 5 
eixos (1 – Planejamento e Avaliação Institucional; 2 – 
Desenvolvimento Institucional; 3 – Políticas Acadêmicas; 
4 – Políticas de Gestão e 5 – Infraestrutura), além da 
meta-avaliação, momento em que a comunidade avalia o 
questionário e o trabalho de divulgação realizado pela 
CPA. Mais informações em https://itq.ifsp.edu.br/index. 
php/component/content/article/17-ultimas-noticias/1641-a
valiacao-institucional-2022-comeca-na-proxima-segunda-
feira. 

NOTA OFICIAL DA REITORIA DO IFSP 
SOBRE BLOQUEIO NO ORÇAMENTO

No dia 05 de outubro de 2022, o Instituto Federal de São 
Paulo recebeu informação acerca do bloqueio de mais de 
R$147 milhões do orçamento da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, feito pelo 
Governo Federal, por meio do Decreto nº 11.216/2022, que 
altera o Decreto nº 10.961/2022 e resultou num impacto de 
mais de R$300 milhões para a Rede Federal, considerando 
o corte de verbas ocorrido em junho deste ano.

Inobstante, o IFSP já vem enfrentando dificuldades para 
manter seus 37 câmpus, sendo realizados ajustes nas 
despesas de custeio para garantir a Assistência 
Estudantil, fundamental para a permanência e êxito dos 
estudantes. O bloqueio anunciado pelo Governo Federal 
impacta em redução de 5,77% do orçamento do IFSP e, 
ainda que haja a promessa de “liberação em dezembro”, 
haveria prejuízo para os processos licitatórios e de 
contratação em curso, tais como: alimentação, vigilância, 
limpeza e outros. Além disso, uma eventual liberação em 
dezembro, último mês do exercício, faz com que não haja 
tempo para que ocorra a execução orçamentária 
planejada.

JORNADA DE TRABALHO: INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº11/22 ESTABELECE NOVAS 

REGRAS

A Instrução Normativa nº 11/2022 RET-IFSP atualizou as 
datas para entrada em vigor das novas regras sobre 
registro regular de jornada de trabalho e envio da folha 
de cadastro de horário. 

O novo documento determina que os servidores, 
contratados temporariamente e os estagiários não 
obrigatórios enviem a folha de horário até dia 10/02/2023. 
Aqueles que já fizeram o envio não precisam enviar 
novamente, salvo na hipótese de mudança no horário de 
trabalho. 

As novas regras de registro de ponto passam a vigorar 
em 1º de março de 2023. A partir dessa data, os docentes 
deverão registrar o ponto e os servidores deverão 
registrar os horários de entrada e saída do almoço, além 
da entrada e saída da jornada de trabalho.
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Itaquaquecetuba, 01 de outubro 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)
Juliana Amorim (Técnico-Administrativo - CRA)
Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)

Leandro Senna das Chagas (Técnico-Administrativo - CAE)
Leonardo J. Tenório Mourão Torres (Técnico-Administrativo - CTI)
Lucas do Patrocinio Sobrinho (Técnico-Administrativo - CRA) 
Sidinei Roberto Nobre Junior (Técnico-Administrativo - CRA)
Viviane Stenzel (Técnico-Administrativo - CGP)

Comissão de Comunicação Social 

Reitor
SILMÁRIO BATISTA DOS SANTOS
Direção Geral do Câmpus
AUMIR ANTUNES GRACIANO 
Diretoria Adjunta de Administração
ARTUR MARTINS DE SÁ
Diretoria Adjunta Educacional
RODRIGO DE FREITAS FAQUERI
Coordenadoria de Apoio à Direção
WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
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

Feliz aniversário, servidor do IFSP.itq! Nossos votos de 
hoje são os mesmos de todos os dias. Muita paz, amor, luz 
e sucesso para você. Que esta data se repita muitas vezes 
na companhia de todos que são caros a você!

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

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

Vacância: Ronei da Silva Lopes - Assistente de Alunos
Exoneração: Luiz Roberto Botelho Tedesco - Assistente 
em Administração
Admissões:
Lucas Sousa Fraga - Técnico de Tecnologia da Informação
Mateus Gomes Pereira - Assistente de Alunos
Rosangela de Sousa Ferreira - Assistente em 
Administração

Desejamos boas-vindas!

NOVAS REGRAS DE CONCESSÃO DE 
RSC ENTRAM EM VIGOR EM 1º DE 
NOVEMBRO

A Resolução Normativa n.º12, de 06 de setembro de 
2022, com novas regras para a concessão de 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), 
entrará em vigor a partir de 1º de novembro. 

O documento foi elaborado com base nas Resoluções 
n.º 3, de 8 de junho de 2021, e n.º 5, de 19 de novembro 
de 2021, emitidas pelo Conselho Permanente para 
Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) 
do MEC. 

As principais mudanças serão nas regras de 
restituição, o número de avaliadores, as datas máximas 
para as atividades que constam no processo tanto para 
obtenção, quanto para alteração de nível, assim como 
os critérios de pontuação dessas atividades.

As regras da antiga resolução nº 131/2014, porém, 
ficaram vigentes até dia 31/10 e, dessa forma, docentes 
que solicitaram a RSC até essa data com a 
documentação completa ainda farão jus à concessão 
do RSC de acordo com tais regras.

Mais informações em: https://www.ifsp.edu.br/ 
component/content/article/111-ultimas-noticias-servido
res/3332-rsc-novas-regras-para-concessao-entram-vigo
r-em-1-de-novembro 
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