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 CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA CONSTRUIRÁ NOVO BLOCO DE 
LABORATÓRIOS 

 

 
                
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Reitoria presente no IFSP – Câmpus Itaquaquecetuba – no dia 29/09/2022, durante a reunião com os servidores o 

reitor do IFSP, Silmário dos Santos, e o diretor-geral do câmpus, Aumir Antunes Graciano, assinaram a ordem de 

serviço para início da construção de um novo bloco de laboratórios, que propiciará abertura de novos cursos. 

 

O contrato foi firmado com a empresa Gomez e Moraes Engenharia e Construções Ltda., no valor de R$ 

2.532.943,47, com vigência de dez meses, a partir de outubro deste ano. Os recursos foram liberados por meio de 

emenda parlamentar para o IFSP.  
 

Saiba mais: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1622-campus-itaquaquecetuba-tera-novo-bloco-de-laboratorios 

IN INDICA E NORMATIZA AS 
FERRAMENTAS PARA A COMUNIDADE 
DO IFSP 

 
 

 
 

O IFSP publicou, no dia 29 de agosto, a Instrução 

Normativa (IN) nº 10/2022, que regulamenta o uso das 

plataformas de produtividade no Instituto e normatiza 

as regras para uso, criação, administração e exclusão 

de contas de acesso à plataforma Google. A IN indica 

quais as ferramentas Google estarão disponíveis para 

os membros da comunidade interna do IFSP, as 

permissões de acesso, regras de uso específicas da 

Instituição e demais situações que envolvam a 

plataforma. A IN entrou em vigor a partir de 02  de 

setembro de 2022. 
Acesse a Instrução Normativa em: 

https://drive.ifsp.edu.br/s/8txlV9yXPH7Nb23#pdfviewer 

 

Leia a notícia na íntegra: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-

noticias/1575-in-indica-e-normatiza-as-ferramentas-disponiveis-para-

os-membros-da-comunidade-do-ifsp 

NOVA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

DO IFSP  
 

 

 

 

 

A Política de Comunicação do IFSP é o conjunto de 

diretrizes, estratégias e produtos de comunicação que 

têm como objetivo orientar e promover, de maneira 

uniforme, profissional e sistemática, o relacionamento 

do Instituto com os seus diversos públicos de 

interesse ou estratégicos, interno e externo.  

 

 Em 15 de fevereiro de 2022, o IFSP iniciou o 

processo de revisão, aprimoramento e atualização da 

sua Política de Comunicação a partir de consulta 

pública à comunidade entre os dias 08 a 30 de 

setembro de 2022. 

 
Saiba mais: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-

ultimas-noticias/1591-participe-da-consulta-publica-sobre-a-nova-politica-de-

comunicacao-do-ifsp 

 Diretor Aumir e reitor Silmário assinam ordem de serviço 



 

 

REDE FEDERAL CELEBRA 113 ANOS DE EXISTÊNCIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é formada por 38 

Institutos Federais; dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets); 22 Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades Federais; e pelo Colégio Pedro II. No dia 23 de 

setembro completou 113 anos de uma história que teve início com as Escolas de Aprendizes 

Artífices em 1909. A instituição passou por diferentes nomenclaturas, institucionalidades, 

marcos legais e objetivos pedagógicos, mas mantém o foco na formação qualificada para o 

trabalho, na inclusão social, no desenvolvimento humano e na intervenção na sociedade.  

 

Ao longo dessa história de mais de um século, a Rede foi modernizada e está presente em 

todo o território nacional, conta com 661 câmpus em 578 municípios do país. Mais de um 

milhão e meio de estudantes frequentam os quase 12 mil cursos ofertados desde o nível 

básico até a pós-graduação, contando com 80 mil servidores. As instituições são referências 

nacional e mundial em suas áreas de atuação, com desempenho comprovado pelos 

resultados dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).  

 

Além do ensino verticalizado, outro diferencial é o alinhamento dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão aos arranjos produtivos locais e às demandas do mundo do trabalho, 

potencializando o desenvolvimento regional e gerando empregabilidade dos egressos, além 

de promover a inclusão.  No entanto, toda essa estrutura sofre com as constantes quedas 

orçamentárias, cortes e falta de investimento. Para o orçamento de 2023 dos Institutos 

Federais, o Ministério da Educação (MEC) prevê R$ 300 milhões a menos na comparação ao 

recurso disponibilizado em 2022.  

 

A verba que poderá ser cortada é destinada ao pagamento de despesas de custeio, que 

incluem gastos como água, luz, limpeza e bolsas dos alunos. O valor ainda é uma previsão, 

já que o Congresso precisa votar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que foi 

enviado pelo Governo Federal em agosto. Apesar das dificuldades orçamentárias, a Rede 

Federal segue exercendo seu papel primordial de ofertar para os brasileiros uma educação 

pública, gratuita e de qualidade.  

 
Leia a notícia na íntegra: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1611-rede-federal-celebra-113-anos-de-existencia-em-meio-

a-cortes-no-orcamento-e-reconhecimento-internacional 



CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA É 
CONTEMPLADO COM BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DO CNPQ 

 
A pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP 

divulgou, no dia 29/08/2022, o resultado dos 

programas de Iniciação Científica (Pibic), Iniciação ao 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), 

Iniciação Científica para o Ensino Médio (Pibic-EM) e 

Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (Pibic-Af).  

 

O Câmpus Itaquaquecetuba foi contemplado com 

duas bolsas: uma para Pibic-EM, submetida pelo 

professor Aurélio Bandeira Amaro, com o projeto 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS): Proposta de elaboração de 

Manual Eletrônico (E-manual), que consiste em um 

sítio eletrônico para melhorar o acesso às 

informações da gestão de RSU. A outra bolsa foi para 

Pibic-Af, submetida pelo professor Cleiton Domingos 

Maciel, com o projeto Uso da Pesquisa Baseada em 

Design para a elaboração de sequências de ensino-

aprendizagem: aproximando a Indústria 4.0 do ensino 

de Ciências, que tem como proposta a elaboração de 

intervenções educacionais inovadoras, no formato de 

sequências didáticas, integrando conteúdos 

específicos da Física com conceitos da Indústria 4.0.  

 

Atualmente o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIFSP) do 

Câmpus Itaquaquecetuba conta com dez bolsistas. 

 
Saiba mais: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1580-

campus-itaquaquecetuba-e-contemplado-com-duas-bolsas-de-

iniciacao-cientifica-e-tecnologica-do-cnpq 

 
 
 
 

13º CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 
O Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia 

(Conict) do IFSP - é um evento anual, científico e 

tecnológico, de natureza multidisciplinar, que integra 

as principais áreas de conhecimento, contando com 

a participação da comunidade interna e externa. 

Promove a difusão da produção científica e 

tecnológica por meio de apresentações orais e/ou 

pôsteres de trabalhos.  

 

O evento tem o objetivo de divulgar os resultados das 

pesquisas aproximando os pesquisadores dos 

setores produtivos. É um evento aberto à 

participação de estudantes do ensino médio e do 

ensino superior que desenvolvam pesquisas no IFSP 

ou em outras instituições de ensino do país.  

 

Neste ano, a 13º edição acontecerá de forma híbrida 

de 21 a 23 de novembro de 2022,  está sob a 

organização dos Câmpus São Paulo, Pirituba, 

Guarulhos, Suzano e Itaquaquecetuba.  

 

O prazo para submissão dos trabalhos se encerrou 

em 25/09/2022. A programação do evento encontra-

se em elaboração.  
Saiba mais: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-

ultimas-noticias/3245-conict-2022-submissao-de-trabalhos-

prorrogada-ate-25-de-setembro ou conict.ifsp.edu.br 

I FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIA E CULTURA (FECCIF) DO IFSP  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP (FECCIF) acontecerá entre os dias 24 a 29 de outubro de 2022, as 

inscrições ocorreram em setembro para estudantes de nível médio e técnico. As atividades serão realizadas no 

mesmo período da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT-2022) e contará com apresentações on-line. 

 

O objetivo do evento é agregar e dar maior visibilidade aos trabalhos que são produzidos pelos (as) estudantes 

secundaristas, além de contribuir com a cultura de desenvolvimento e divulgação científica na educação básica. 

 
Saiba mais:  https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1583-i-feira-estadual-de-ciencia-e-cultura-do-ifsp-inscricoes-estao-abertas-ate-o-

proximo-dia-11-09-2022 
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I SIMPÓSIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 
Até 5 de outubro estão abertas as inscrições para o I 

Simpósio Nacional e Internacional de Educação, cujo 

tema é “Os desafios da alfabetização, leitura e 

escrita: velhos paradigmas, problemas atuais”. O 

IFSP é parceiro na realização do evento que 

ocorrerá em formato virtual entre os dias 17 e 22 de 

outubro. As inscrições de trabalhos acadêmicos 

podem ser feitas pelo e-mail: 

acects2021@gmail.com.  

 
Maiores informações e inscrições, acesse: 

https://www.sympla.com.br/evento-online/i-simposio-nacional-e-

internacional-de-educacao/1617786 

 

Leia a notícia na íntegra: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-

noticias/1587-inscricoes-abertas-para-o-i-simposio-nacional-e-

internacional-de-educacao 

 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE 
SUPERVISÃO DO PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TAES 
 
 
 
 
 
 
 
Em setembro de 2022, foram realizadas as inscrições 

para a recomposição da Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação (CIS) do IFSP.  

 

Criada pela Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005, a 

CIS é composta por técnicos administrativos, e tem 

como finalidade acompanhar, orientar, fiscalizar e 

avaliar o PCCTAE (Plano de Cargos e Carreira dos 

Técnicos Administrativos em Educação) dentro da sua 

respectiva Instituição Federal de Ensino.  

 

Quatro membros titulares e quatro suplentes serão 

escolhidos pelos seus pares (técnicos administrativos 

ativos e efetivos) para o mandato de 2022/2025. 

Conforme cronograma, está prevista para 03 de 

outubro a divulgação do resultado preliminar da 

eleição, com publicação do resultado final em 07 de 

outubro e posse dos eleitos em 10 de outubro.  

 
Dúvidas sobre o processo eleitoral envie e-mail para: 

comissao.cis2022@ifsp.edu.br.  

 

Para mais informações acesse: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-

noticias-servidores/3225-eleicoes-cis-candidatos-podem-se-

inscrever-de-1-a-6-de-setembro 

CHAPA "CAROLINA MARIA DE JESUS – 
CMJ” ASSUME O GRÊMIO ESTUDANTIL  

 
 

 

 

 

 

Os estudantes do Ensino Médio Integrado em 

Mecânica do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba 

constituíram uma Comissão Eleitoral que propôs um 

estatuto, e planejou a eleição que ocorreu dia 30/08.  

 

A chapa "Carolina Maria De Jesus - CMJ" foi a única 

inscrita e venceu o pleito com 215 votos (contra 12 

nulos), com propostas como:      esporte e cultura no 

dia a dia no IF, jornal da escola, incentivo aos alunos 

ingressantes, sarau para promover a cultura, ser um 

grêmio acessível etc. 

 

A direção do Câmpus reconheceu o pleito e a 

legitimidade da chapa "Carolina Maria De Jesus - 

CMJ" a partir da emissão da Portaria nº 101 de 2022. 

 
Saiba mais sobre o grêmio em: 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/gremio-estudantil 

SELEÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 

 

A Assessoria de Relações Internacionais (Arinter), a Pró-reitoria 

de Desenvolvimento Institucional (PRD) e a Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação (PRP), em Comunicado conjunto 

(PRD/ PRP/DRI nº 001/2022) informaram aos docentes do IFSP 

sobre o Edital do Instituto Politécnico de Bragança (IPB/Portugal) 

para seleção de professor visitante. 

 

Os professores selecionados atuarão no IPB no período de 

19/02/2023 a 19/07/2023. As inscrições acontecem até 15 de 

outubro. 

 

Podem se inscrever docentes que atuem nas seguintes 

áreas:  Ciências Naturais – Ecologia/Biologia; 

Enfermagem;  Engenharia/Eletrotécnica; Farmácia; Gestão; 

Jornalismo; Turismo e Veterinária. 
 

Saiba mais: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1604-

aberta-selecao-de-professor-visitante-do-instituto-politecnico-de-

braganca 
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A comissão de comunicação social do Câmpus de 

Itaquaquecetuba deseja aos nascidos no mês de 

setembro - “Que a felicidade seja uma constante em sua 

vida e a vitória uma certeza! Feliz aniversário! 

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES   
 

 
 
  PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES 
 

 

Informamos a publicação do seguinte artigo, de autoria 

do docente Cleiton Domingos Maciel:  

 
CUNHA, R.D.; FERREIRA, L.J.; ORESTES, E.; COUTINHO-

NETO, M.D.; de ALMEIDA, J.M.; CARVALHO, R.M.; MACIEL, 

C.D.; CURUTCHET, C.; HOMEM-DE-MELLO, P. Naphthenic 

Acids Aggregation: The Role of Salinity. Computation. v. 10, n. 

10, 2022. https://www.mdpi.com/2079-3197/10/10/170 .  

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA 
DOCENTES 

 
Estão abertas as inscrições para afastamento 

remunerado de servidores docentes para participação 

em Programa de Pós-Graduação em níveis de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado.  

 

O Edital nº 29/2022 - PRO-PRD/CPPD/IFSP, de 

periodicidade semestral, poderá contemplar 

afastamentos com início entre os meses de janeiro a 

junho de 2023, de acordo com a quantidade de vagas 

que surgirem no período. As inscrições deverão ser 

realizadas via Suap até o dia 09 de outubro de 2022. 

 
Saiba mais:  

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1614-

afastamento-remunerado-para-docentes-inscricoes-abertas 

No mês de setembro, o Câmpus realizou a 

contratação do professor Claudomiro Aguiar da 

Cunha como docente substituto de matemática, nos 

termos da lei 8.745/93.   

 

Desejamos boas-vindas! 


