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FORMATURA DOS FORMANDOS DE 2022 DO CÂMPUS 
ITAQUAQUECETUBA OCORRE NO AUDITÓRIO DA SEMECTI

No dia 11 de fevereiro, foi realizada a solenidade de formatura dos discentes formandos do ano de 2022 
do IFSP Câmpus Itaquaquecetuba no auditório da SEMECTI (Secretaria Municipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação) de Itaquaquecetuba. 

O evento, comandado pelo mestre de cerimônia Wanderley Montanholi (Coordenadoria de Apoio à 
Direção), abrangeu os alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Técnico em Mecânica 
Concomitante/Subsequente e Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, e contou com a 
presença do Diretor-Geral Aumir Antunes Graciano, do Diretor Adjunto Administrativo Artur Martins de 
Sá, do Diretor Adjunto Educacional Rodrigo de Freitas Faqueri, dos coordenadores de curso Francisco 
de Oliveira, Carla Isabel dos Santos, Renan Fragelli e Juliana Lucia do Amaral Molnr, e da Coordenadora 
de Registros Acadêmicos Juliana da Silva de Amorim, além da presença dos parentes e amigos dos 
formandos. 

Durante a solenidade, como de costume, os estudantes prestaram os respectivos juramentos e 
requereram a outorga de grau ao diretor-geral do câmpus. Após a conferência do grau, os discentes 
foram chamados um a um para a entrega do canudo, seguido pelos discursos dos oradores e 
paraninfos das turmas. No decorrer da cerimônia, os estudantes puderam, ainda, prestar uma 
homenagem aos servidores técnicos-administrativos, docentes e funcionários terceirizados do 
câmpus, com a entrega de presentes, que foi seguida por uma salva de palmas a estes profissionais 
que lutam incessantemente para ofertar uma educação de qualidade, inclusiva e que capacite nossos 
alunos não só para o mercado de trabalho, mas para uma vida em sociedade. 

Por fim, após a fala do diretor-geral e do diretor adjunto educacional, que proferiram algumas palavras 
em homenagem aos formandos, e após a leitura da ata que oficializou a cerimônia, pela servidora 
Juliana Amorim, o evento foi encerrado. A Comissão de Comunicação do IFSP Câmpus 
Itaquaquecetuba parabeniza a todos os formandos e deseja muito sucesso nesta nova etapa!



Nos dias 6 e 7 de fevereiro, foram feitas atividades de 
recepção e acolhimento dos estudantes. Na 
segunda-feira, tanto para o curso integrado, quanto 
para o concomitante em Mecânica, parte do dia foi 
reservada às boas-vindas, à apresentação da equipe 
e das dependências do câmpus e ao reconhecimento 
do SUAP. No mesmo dia ainda, foram feitas aulas 
magnas com convidados externos e internos. 

Na terça-feira, foram feitas gincanas entre os alunos 
para integração e foram organizados piqueniques 
coletivos entre servidores e alunos para fechar as 
atividades de acolhimento. 

Nos cursos superiores, as aulas correram 
normalmente, já que ainda não havia entrada de 
novos alunos, mas todas as turmas participaram do 
lanche coletivo.

Para ver a programação completa: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/a
rticle/17-ultimas-noticias/1853-recepcao-dos-estudant
es-1-semestre-de-2023 

CÂMPUS ITQ REALIZA ATIVIDADES DE 
ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO DOS 

ESTUDANTES INGRESSANTES DE 2023

O IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba abre as inscrições 
para o Programa Bolsa Discente. O programa visa 
apoiar a participação dos discentes em atividades 
acadêmicas de ensino e projetos de estudos que 
contribuam para a formação integrada e para o 
aprimoramento acadêmico e profissional do aluno na 
sua área de formação. 

Na relação compromisso entre o IFSP e o estudante, 
o bolsista não terá sua função caracterizada como 
cargo ou emprego, não sendo gerado vínculo 
empregatício de qualquer natureza. Além disso, o  
bolsista não poderá ter vínculo empregatício ou 
realizar estágio durante o período de vigência da 
bolsa em outra empresa e/ou instituição. 

Os procedimentos para o estudante regularmente 
matriculado no IFSP participar do processo seletivo 
às Bolsas de Ensino são: 

- Inscrever-se no Programa de Bolsas de Ensino do 
IFSP nos períodos pré-estabelecidos;

- Estar matriculado ou se enquadrar dentro dos 
requisitos básicos que o projeto solicita;

- Comprovar compatibilidade entre os horários de 
suas atividades acadêmicas e os propostos para o 
desenvolvimento daquelas próprias do projeto ao 
qual está vinculado;

- Participar de entrevista agendada com o professor 
responsável, após análise da documentação exigida 
no ato da inscrição.

Para mais informações, acesse: https://itq.ifsp.edu. 
br/index.php/ultimas-noticias/1857-programa-bolsa-di
scente-chamada-de-projetos-e-bolsistas-na-modalida
de-de-ensino. 

PROGRAMA BOLSA DISCENTE: 
CHAMADA DE PROJETOS E BOLSISTAS 

NA MODALIDADE DE ENSINO
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Uma importante ferramenta para os estudantes do 
IFSP foi desenvolvida pela DiCom (Diretoria de 
Comunicação). Trata-se do novo “Guia do 
estudante”, que contempla informações para os 
alunos de todos os 37 câmpus da Instituição.

As informações foram levantadas junto aos 
documentos institucionais e aos diferentes 
departamentos da Instituição. Servidores de 
diferentes câmpus do IFSP ajudaram a identificar as 
principais dúvidas dos estudantes para que fosse 
elaborado o material que trata de temas que 
envolvem a vida acadêmica dos discentes do 
instituto.

Dentre os assuntos abordados pelo guia estão o 
acesso ao SUAP e detalhes sobre as solicitações, a 
assistência estudantil, o intercâmbio, os direitos das 
alunas mães, o aproveitamento de estudos e muitas 
outras questões. Trata-se, portanto, de um 
importante e intuitivo material de apoio desenvolvido 
pelo Instituto Federal de São Paulo.

Conheça o novo Guia. Digite em seu navegador: 
https://tinyurl.com/Instituto-Federal ou acesse o 
QR-code da imagem para baixar o material. 

DICOM ELABORA GUIA DO ESTUDANTE 
DO IFSP

Com prazo até 20 de março, os estudantes veteranos 
dos cursos semestrais poderão solicitar o 
Trancamento de Matrícula Voluntário. O trancamento 
de matrícula voluntário é aquele em que o estudante 
faz a opção pela interrupção dos estudos, sem perda 
do vínculo com o IFSP, com duração máxima de um 
período letivo, para os cursos anuais, e de dois 
períodos letivos, para os cursos semestrais, sendo 
contabilizado no prazo de integralização do curso. 

Já o trancamento de matrícula compulsório é aquele 
em que o estudante necessite interromper os 
estudos nos casos do art. 178 da Organização 
Didática da Educação Básica do IFSP, ou do art. 66 
da Organização Didática dos Cursos Superiores do 
IFSP, devidamente comprovados e atestados e este 
não será contabilizado no prazo de integralização do 
curso. Para saber mais sobre trancamento, acesse a 
integra da notícia através do link: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1867
-trancamento-de-matricula-voluntario-prazo-maximo-
para-solicitacao-20-03-2023. 

Também até 20 de março,, os estudantes veteranos 
dos cursos SUPERIORES poderão solicitar o 
Cancelamento de Disciplinas. Conforme art. 71 da 
Organização Didática dos Cursos Superiores do 
IFSP, o cancelamento de matrícula em componente 
curricular é o ato formal pelo qual o estudante faz a 
opção pela interrupção de componente(s) 
curricular(es) em que esteja matriculado, desde que 
permaneça com matrícula em, pelo menos, um 
componente. Para saber mais sobre cancelamento de 
disciplinas, acesse: https://itq.ifsp.edu.br/index 
.php/ultimas-noticias/1868-cancelamento-de-disciplin
as-prazo-maximo-para-solicitacao-20-03-2023 .

CANCELAMENTO DE DISCIPLINA E 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA PODEM 

SER REALIZADOS ATÉ 20 DE MARÇO
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A Coordenadoria de Extensão (CEX) apresentou para o ano de 2023 um amplo elenco de cursos de Formação Inicial e 
Continuada - FIC para a comunidade de Itaquaquecetuba. Os 10 cursos ofertados até o momento estão listados abaixo:

1. Programando seu futuro. Início: 04/02/2023
- Curso 1: Programação Procedural
- Curso 2: Programação Orientada a Objetos e Programação Web
- Curso 3: Introdução à Engenharia de Software
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/extensao-cursos/17-ultimas-noticias/1738-edital-drg-itq- 
n-035-2022-selecao-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-programando-seu-futuro-vagas-para-2023

2. Curso Livre Intensivo Preparatório para o ENEM (Presencial). Início:  06/03/2023
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1787 

3. Curso Livre Preparatório para ENEM e Vestibulares - Módulo Ciências da Natureza (EAD). Início: 04/04/2023
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1788 

4. Curso Livre Teatro - A Arte da Ação (Presencial). Início: 15/02/2023
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1800 

5. Curso livre Preparatório para o ENEM e Exames Vestibulares (ministrado em parceria com a UNEAFRO, aos 
sábados). Início: 04/04/2023
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1837 

6.  Cursos "Automação Pneumática" e "Automação Eletropneumática". Início: 01/03/2023 
Mais informações no link: https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/component/content/article?id=1842 

7. Curso livre Ferramenteiro de corte e dobra.  Início: 28/02/2023
Mais informações no link:  https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1844 

8. Curso livre Desenho assistido por computador (3D).  Início: 09/03/2023
Mais informações no link: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1850   

9. Curso livre Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Início: 08/03/2023
Mais informações no link:: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1849  

10. Curso livre Informática nos dias atuais (EaD),  Início: 09/03/2023
Mais informações no link:  https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1851 

Mais sobre o assunto pode ser encontrado em: https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1864- 
comunicado-cex-itq-n-05-2023-de-07-de-fevereiro-de-2023-inscricoes-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-
fic-para-o-primeiro-semestre-de-2023 

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) SÃO OFERTADOS NO 
1º SEMESTRE DE 2023

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/extensao-cursos/17-ultimas-noticias/1738-edital-drg-itq-n-035-2022-selecao-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-programando-seu-futuro-vagas-para-2023
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/extensao-cursos/17-ultimas-noticias/1738-edital-drg-itq-n-035-2022-selecao-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-programando-seu-futuro-vagas-para-2023
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1787
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1788
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1800
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1837
https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/component/content/article?id=1842
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1844
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1850
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1849
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1851
https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1864-comunicado-cex-itq-n-05-2023-de-07-de-fevereiro-de-2023-inscricoes-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-para-o-primeiro-semestre-de-2023
https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1864-comunicado-cex-itq-n-05-2023-de-07-de-fevereiro-de-2023-inscricoes-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-para-o-primeiro-semestre-de-2023
https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1864-comunicado-cex-itq-n-05-2023-de-07-de-fevereiro-de-2023-inscricoes-para-os-cursos-de-formacao-inicial-e-continuada-fic-para-o-primeiro-semestre-de-2023


No dia 17 de fevereiro, aconteceu no auditório do 
câmpus Itaquaquecetuba do IFSP o lançamento do 
livro Itaquaquecetuba: educação, território e 
cidadania. 

Organizado pelo Professor Doutor Alberto Pereira dos 
Santos, o livro traz seis capítulos e foi produzido por 
oito autores do município. Em seus capítulos, os 
educadores buscaram tratar de temas tais como a 
história do município e a migração boliviana, a 
importância do ensino de filosofia e geografia nas 
escolas de Itaquaquecetuba, a desigualdade digital 
nas instituições escolares, direitos humanos, entre 
outros. O livro convida o leitor a uma reflexão sobre 
questões relevantes relacionadas ao município.

O IFSP Itaquaquecetuba agradece os oito exemplares 
doados pelos autores à biblioteca Maria Firmina dos 
Reis durante este importante evento que cumpre o 
papel de integração do Instituto com a sociedade 
local.

A partir de 1º de março de 2023, de acordo com a Portaria Normativa nº 82/2023, fica autorizada a adesão ao teletrabalho 
na modalidade parcial para os servidores docentes efetivos, substitutos e visitantes. O servidor poderá aderir a essa 
modalidade de trabalho se não tiver sido desligado do teletrabalho nos últimos doze meses em razão de descumprimento 
de prazos e/ou alcance de resultado, estar com pendências quanto à entrega do PIT/RIT de semestres anteriores, e estar 
prevista no ato administrativo próprio da respectiva unidade.

Para aderir ao teletrabalho, o servidor deverá abrir processo eletrônico no Suap e encaminhar à Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas ou ao setor congênere no câmpus de exercício, contendo plano individual de trabalho aprovado e o 
requerimento de "Adesão/Termo de Ciência – Teletrabalho – Docente" devidamente preenchido e assinado. Saiba mais 
em:: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/3554-ifsp-publica-portaria-que-autoriza-o- 
teletrabalho-parcial-de-docentes 

LANÇADO O LIVRO “ITAQUAQUECETUBA: 
EDUCAÇÃO, TERRITÓRIO E CIDADANIA” 

NO CÂMPUS ITAQUÁ

No dia 09 de fevereiro, o câmpus Itaquaquecetuba 
recebeu a visita do professor Alcir Gomes do câmpus 
Araraquara para uma conversa sobre o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI 2024-2028).

A reunião aconteceu no auditório, onde houve a 
exposição dos Trabalhos do PDI, documento que define a 
missão da Instituição e as estratégias para atingir as 
metas e objetivos, abrangendo um período de cinco anos.

O professor Alcir apresentou os princípios, 
características e como é feito o desenvolvimento do PDI, 
como se dá a atuação da comissão local e da comissão 
central, e, por fim, ressaltou a importância do PDI para o 
câmpus.

REUNIÃO SOBRE PDI RECEBE VISITA DO 
PROFESSOR ALCIR GOMES

IFSP PUBLICA PORTARIA QUE AUTORIZA TELETRABALHO DE DOCENTES
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Os eleitos vão compor o Conselho Superior 
do IFSP durante o biênio 2023-2025

Os preparativos para as eleições do Conselho 
Superior do IFSP (biênio 2023-2025) estão 
começando. A Comissão Eleitoral Central (CEC) – 
provisória foi designada, para dar início ao 
processo eleitoral de escolha dos novos 
representantes dos servidores, dos alunos e dos 
egressos no Consup.

Essa Comissão, nomeada pela portaria nº 690/23, 
está responsável pela composição das Comissões 
Eleitorais Locais (CELs), que se estende até o dia 3 
de março. Depois de formadas, as CELs vão 
escolher a Comissão Eleitoral Central definitiva, 
em reunião marcada para o dia 6 de março. Confira 
o comunicado divulgado pela CEC.
 
Para o próximo biênio, serão eleitos 17 membros 
titulares, sendo 5 docentes, 5 técnicos 
administrativos, 5 alunos e 2 alunos egressos. 
Também serão escolhidos 17 suplentes, um para 
cada titular. A divulgação do Código Eleitoral deve 
acontecer a partir do dia 7 de março, após sua 
aprovação no Consup.

As eleições serão virtuais, pelo sistema Helios 
Voting, em data a ser divulgada posteriormente. 
Acompanhe!

Mais informações: https://www.ifsp.edu.br/ 
component/content/article/17-ultimas-noticias/3558
-eleicoes-consup-comecam-os-preparativos-para-a
-escolha-de-novos-representantes .

CONSUP: COMEÇAM OS 
PREPARATIVOS PARA A ELEIÇÃO 

DE NOVOS REPRESENTANTES

PUBLICAÇÕES DE 
SERVIDORES

No mês de fevereiro, recebemos a notícia de três 
publicações do professor Anderson Esteves: as 
duas primeiras, artigos; a última, um prefácio em 
uma revista A1.

1 - ESTEVES, A. A.; PHINTENER, M. "Proletários 
digitais: considerações sobre os trabalhadores de 
transporte de passageiros e de mercadorias" In: A 
Terra é Redonda. Disponível em: 
https://aterraeredonda.com.br/proletarios-digitais/ . 
Acesso em: 25-02-2023.

2 - ESTEVES, A. A.; PHINTENER, M. "Proletários ao 
pedal: considerações sobre os entregadores na 
bicicleta e no triciclo em estabelecimentos 
comerciais e em plataformas digitais" In: A Terra é 
Redonda. Disponível em: 
https://aterraeredonda.com.br/proletarios-ao-pedal/ 
. Acesso em: 25-02-2023.

3 - ESTEVES, A. A. "Comentário a 'Representação, 
soberania e governo em Thomas Hobbes'" In: 
Trans/form/ação: Revista de Filosofia. Marília: 
UNESP, 46 (01), 2023, pp. 111-114. Disponível em: 
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transfor
macao/article/view/14063 . Acesso em: 25-02-2023.

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3558-eleicoes-consup-comecam-os-preparativos-para-a-escolha-de-novos-representantes
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3558-eleicoes-consup-comecam-os-preparativos-para-a-escolha-de-novos-representantes
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3558-eleicoes-consup-comecam-os-preparativos-para-a-escolha-de-novos-representantes
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3558-eleicoes-consup-comecam-os-preparativos-para-a-escolha-de-novos-representantes
https://aterraeredonda.com.br/proletarios-digitais/
https://aterraeredonda.com.br/proletarios-ao-pedal/
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/14063
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/14063


Itaquaquecetuba, 28 de fevereiro de 2023
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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

Servidor, você brilha o ano inteiro, mas o dia do seu aniversário é especial! 
Que o seu caminho seja cheio de alegria, amor e sonhos realizados.

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

No mês de fevereiro, houve o ingresso de três docentes temporários: Roclilson Abreu da Silva, Lucilene Candido Rocha e 

Marco Antonio de Paula. Além disso, houve o ingresso de um servidor assistente em administração por remoção: Aldair 

Rodrigues da Silva.

Aos servidores que chegam ao câmpus, desejamos boas-vindas!


