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VOLTA ÀS AULAS:  1º SEMESTRE DE 2023

Em 18 de janeiro de 2023, a Diretoria Adjunta Educacional publicou comunicado informando sobre o retorno às 
atividades acadêmicas presenciais no dia 06/02/2023 para os estudantes veteranos de todos os cursos técnicos e 
superiores. Nos dias 06 e 07/02, estão previstas atividades de acolhimento e recepção para todos os alunos do Curso 
Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio. Para os alunos ingressantes do Técnico em Mecânica 
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio e cursos superiores ingressantes pelo edital de transferência externa 
haverá atividades de recepção no dia 06/02 no período noturno. A programação do acolhimento estará disponível no 
site do câmpus. Saiba mais em: 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/8-assuntos/1817-volta-as-aulas-1-semestre-de-2023 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA 
ESTUDANTE ESPECIAL CURSAR DISCIPLINAS NAS 

GRADUAÇÕES NO 1º SEMESTRE/2023

O IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba publicou, no dia 25 de 
janeiro, o resultado final e a classificação geral do Edital nº 
037, de 06 de dezembro de 2022, que trata do Processo 
Seletivo para Estudante Especial para cursar disciplinas nos 
cursos de graduação no 1º semestre de 2023. O resultado 
pode ser acessado no link a seguir:

 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/arti
cle?id=1827  

Os classificados realizaram a matrícula online entre os dias 
25 e 31 de janeiro. Mais informações em:

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/arti
cle?id=1827 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA 

Estão abertas as inscrições para os cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) com oferta para o primeiro 
semestre de 2023. Seguem os cursos ofertados: Curso Livre 
Intensivo Preparatório para o ENEM (Presencial), Curso 
Livre Preparatório para ENEM e Vestibulares - Módulo 
Ciências da Natureza (EAD), e Curso Livre de Teatro: A Arte 
da Ação (Presencial). Além destes, está sendo ofertado o 
curso Preparatório para o ENEM e Exames Vestibulares, 
com periodicidade anual e aulas aos sábados, ministrado 
em parceria com a UNEAFRO de Itaquaquecetuba. Para 
mais informações, acesse:

 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/extensao-cursos#cursos-
2023 
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Segue na íntegra a nota emitida pelo reitoria do IFSP em 
resposta aos atos terroristas contra o Estado Democrático 
de Direito ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023.

   
    “Acompanhamos com indignação o gravíssimo ataque 
dirigido aos Poderes da República no último domingo, 8 de 
janeiro de 2023, em Brasília/DF.
    As cenas lamentáveis são indiscutíveis, explicitando a 
violência e o desrespeito às instituições por parte de 
golpistas, que vandalizaram bens públicos, atacando de 
forma terrorista o Palácio do Planalto, o Congresso 
Nacional e o Supremo Tribunal Federal, rechaçando a 
Constituição Brasileira. 
     Infelizmente, a História parece mostrar que é preciso 
que o fascismo governe para que ele seja desmascarado e 
repudiado. Se no Brasil, a experiência de uma ditadura e 
os ataques recentes à democracia não foram suficientes 
para essa percepção, esperamos que as cenas deste 
domingo explicitem à sociedade o caráter violento e 
criminoso daqueles que querem impor suas ideias pela 
força.
   Mas, para que isso ocorra, é preciso que os responsáveis 
pelas ações e financiamento sejam punidos, bem como 
responsabilizadas as autoridades coniventes.
Assim, o Instituto Federal de São Paulo, instituição pública, 
com mais de cinco mil servidores de Estado, mais de 50 
mil estudantes que participam de uma educação pública, 
gratuita e de qualidade, repudia veementemente os atos 
terroristas praticados contra o Estado Democrático de 
Direito e se coloca ao lado daqueles que buscam a 
construção de uma sociedade próspera e igualitária.
Clamamos à nossa comunidade que se mantenha vigilante 
na defesa do patrimônio público e da democracia, que não 
tolere o discurso de ódio e defenda a Constituição e as 
instituições que a protegem.
     Esperamos que o governo democraticamente eleito, 
que tomou posse no primeiro dia deste ano com uma festa 
popular marcada pela diversidade, aja de forma incisiva, 
para que o Brasil não mais tolere o intolerável.

Estejamos do lado certo da História”.
Reitoria do IFSP

 O Instituto Federal de São Paulo divulgou as regras para a 
seleção interna de servidores para participação em curso 
de imersão de Língua Inglesa  que será oferecido pela pela 
ILSC Education Group. O curso acontecerá na cidade de 
Sydney, na Austrália e terá duração de quatro semanas, 
com início em 13 de novembro de 2023. O servidor 
selecionado poderá se afastar de suas atividades, sem 
prejuízo da sua remuneração, durante todo o período do 
curso, autorizado através de 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. Serão destinadas 40 vagas para 
técnico-administrativos e 20 vagas para docentes.  As 
inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro. Saiba mais 
em:
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servid
ores/3512-ifsp-seleciona-servidores-para-curso-de-lingua-inglesa-na-australia 

NOTA DA REITORIA SOBRE ATOS 
TERRORISTAS CONTRA O ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
Foi publicada a portaria de nº 4/2023 no dia 26 de janeiro 
de 2023 recompondo os membros do CONCAM - 
Conselho do Câmpus, cujo mandato será até o dia 16 de 
dezembro de 2023. Seguem os  nomes dos integrantes e 
seus segmentos:  
Discentes - Juliana Barbosa de Oliveira (Titular), Thifany 
Delgado (Titular), Karina Alencar Gonçalves Calabrez (1ª 
Suplente) e Kauã Sanches Soares (2º Suplente); 
Docentes: Alberto Eloy Anduze Nogueira (Titular), Carlos 
Narducci Junior (Titular), Kleberson Cartolari de Souza 
(1º Suplente) e Italo Leite de Camargo (2º Suplente); 
Técnicos administrativos: Sidinei Roberto Nobre Junior 
(Titular), Altair Rodrigues Ferreira (Titular), Juliana da 
Silva de Amorim (1ª Suplente) e Alexsandro dos Santos 
Junior (2º Suplente); Gestão: Wanderley Montanholi 
Junior (Titular) e Juliana Lucia do Amaral Molnr (Titular); 
Comunidade externa: Andre Vieira Domeni Gasti / 
FEMPI Itaquaquecetuba (Titular), Claudia Alencar Lopes / 
Secretaria Municipal de Educação de Itaquaquecetuba 
(Titular), Sarah Santiago Pereira Santana / Estudante 
Egressa (Titular), Marilene Ferreira (1ª Suplente), 
Elisangela Alves Mendonça (2ª Suplente) e  Adriana 
Jesus de Souza (3ª Suplente).
Acesse a portaria: 
https://itq.ifsp.edu.br/images/CDI/Portarias/2023/01-Janeiro/Portaria_23-00
4.pdf

 RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS  
CONCAM

IFSP SELECIONA SERVIDORES PARA CURSO DE 
LÍNGUA INGLESA NA AUSTRÁLIA
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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O 
PROJETO “MANUFATURA ADITIVA DE 

CERÂMICA AVANÇADA EM IMPRESSORA 
3D COMERCIAL”

BANCAS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
PARA OS CURSOS TÉCNICOS EM 

MECÂNICA

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

Estão abertas as inscrições para a seleção de 
bolsistas no projeto “Manufatura Aditiva de Cerâmica 
Avançada em Impressora 3D Comercial  não 
dedicada” até o dia 12 de fevereiro. O projeto foi 
aprovado pelo Edital SETEC 83/2022 (Oficinas 4.0), 
com oferta de bolsas de Iniciação Tecnológica 
Industrial - ITI nas categorias ITI-A (estudantes de 
graduação) e ITI-B (estudantes de nível médio), 
sendo três bolsas de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
mensais para estudantes do Técnico Integrado ou 
Técnico Concomitante/Subsequente em Mecânica, e 
duas bolsas de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais 
para estudantes do curso de Engenharia Mecânica, 
com dedicação de 20 horas semanais ao projeto em 
ambos os casos. Mais informações sobre as 
inscrições podem ser consultadas em:

 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/ar
ticle/17-ultimas-noticias/1835-edital-cex-itq-ifsp-0001
-2023-processo-seletivo-de-estudantes-para-atuare
m-como-bolsistas-no-projeto-manufatura-aditiva-de-c
eramica-avancada-em-impressora-3d-comercial-nao-
dedicada-aprovado-no-edital-setec-83-2022-oficinas-
4-0 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

  Em janeiro inicia-se uma nova fase. Quem 
aniversaria neste mês é impulsionado, assim como o 
resto do mundo, para o início de novas resoluções e 
recomeços. Mais um ano de aprendizado, felicidades, 
conquistas e conhecimentos se iniciou. É disso que 
se tratam os aniversários, e neste mês deve ser ainda 
mais especial. Parabéns!

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

Término de contrato:
Pedro Toledo - Docente
Fabricio Iusuti de Medeiros - Docente
Robson Alves Faria - Docente
Cheienne Chaves - Docente

Remoção: 
Thiago Silva Augusto da Fonseca - Docente
Rodolfo Liporoni Dias - Docente

Admissões:
Erliandro Felix Silva - Assistente de Alunos 
Rafaela Silva de Souza - Docente
Jairo Augusto dos Santos - Docente

     Aos servidores que saíram, desejamos uma boa 
sorte na nova jornada. E aos que chegaram, 
desejamos boas-vindas!

No dia 13 de janeiro, em mais uma etapa do processo 
seletivo para os cursos técnicos em mecânica, o IFSP - 
Câmpus Itaquaquecetuba realizou bancas de 
heteroidentificação como parte das ações afirmativas de 
inclusão. 

O IFSP possui política de cotas na distribuição de vagas 
de seus processos seletivos. Dessa forma, 50% das 
vagas de cada curso são reservadas a candidatos que 
estudaram integralmente o Ensino Fundamental em 
instituições públicas brasileiras. Além disso, há vagas 
destinadas a candidatos com renda familiar per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, a candidatos 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e a 
candidatos com deficiência. Os integrantes das bancas de 
heteroidentificação são membros do Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas - NEABI do IFSP. No dia 25 
de janeiro, foram publicados os recursos dos candidatos 
reprovados nas bancas de heteroidentificação. Todos os 
candidatos convocados em 1ª chamada fizeram a 
matrícula entre os dias 26 e 31 de janeiro, e terão prazo 
para correção até 03 de fevereiro. As aulas começarão  
no dia 06 de fevereiro. Mais informações em 
https://www.ifsp.edu.br/ps2023i e em 
https://www.ifsp.edu.br/ps2023cs
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RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE 
AUXÍLIO PERMANÊNCIA: 1º SEMESTRE 

DE 2023

Em 11 de janeiro, o IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba 
publicou, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica 
(CSP), o resultado preliminar do recadastramento do 
Programa de Auxílio Permanência (PAP) para o 1º semestre 
de 2023. 

Os estudantes com pendências na documentação puderam 
fazer as correções no período de 11 a 13 de janeiro para 
continuarem recebendo o auxílio estudantil. De 13 a 15 de 
janeiro, foi reaberto o prazo para recadastramento no 
programa, que sofreu alterações de cronograma em 18 de 
janeiro, e teve o resultado final publicado em 24 de janeiro. O 
prazo de recursos para os estudantes cujas inscrições foram 
indeferidas   foi de 24 a 26 de janeiro. 

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: 
assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br. 

Mais informações em: 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=
1831 

IFSP PUBLICA EDITAL UNIFICADO DE 
TRANSFERÊNCIA PARA CURSOS 

TÉCNICOS

No dia 26 de janeiro, o IFSP publicou o edital nº 087/2023, 
que regulamenta o cadastro geral para ingresso por 
reopção de curso, transferência interna e externa e 
reingresso para preenchimento de vagas ociosas nos 
cursos de Ensino Médio Integrado e cursos Técnicos 
Concomitantes e Subsequentes.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada entre os dias 
27 de janeiro e 10 de fevereiro por meio de formulário 
eletrônico. As vagas são ofertadas por 23 câmpus: 
Araraquara, Bragança Paulista, Birigui, Barretos, Boituva, 
Campinas, Capivari, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha 
Solteira, Itaquaquecetuba, Itapetininga, Jundiaí, Pirituba, 
Registro, São João da Boa Vista, São Carlos, São José do 
Rio Preto, Salto, São Miguel Paulista, Sorocaba, Tupã e 
Votuporanga. 

Em caso de dúvidas ou outras informações, o candidato 
pode enviar e-mail para transferencia@ifsp.edu.br. Para 
consultar o mapa de ofertas, o edital e demais informações 
sobre o processo seletivo, acesse:  

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas
-noticias/3509-ifsp-publica-edital-unificado-de-transferencia-
para-cursos-tecnicos 

Suspensão de propagandas com logo e 
slogan da gestão federal anterior

O Ministério das Comunicações do Governo Federal 
divulgou, no dia 13 de janeiro, o ofício circular nº 
13/2023 que determina a imediata suspensão de 
campanhas com o logo da gestão anterior. Tal 
procedimento é praxe nos períodos de transição de 
poder e é seguido por todos os entes federais como o 
Instituto Federal de São Paulo. Portanto, somente 
estão autorizadas a veiculação de propagandas com a 
marca e slogan da gestão vigente de acordo com a 
Portaria Secom nº 8.136, de 10 de janeiro de 2023. 
Para mais informações acesse : 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-secom-n-8.136
-de-10-de-janeiro-de-2023-457408079  

WANDERLEY MONTANHOLI VISITA 
SECRETARIA DA CULTURA E BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 
Biblioteca Municipal de Itaquaquecetuba 

No dia 26 de Janeiro, o Coordenador de Apoio à 
Direção e membro da Gestão Coletiva, Wanderley 
Montanholi, visitou a Secretaria da Cultura do 
Município e a Biblioteca Municipal para conhecer os 
espaços, firmar parcerias e formalizar a doação de 
exemplares de seus livros e de alguns outros escritores 
para o acervo da biblioteca.

Durante a visita estava ocorrendo um evento sobre o 
Dia de Visibilidade Trans, sendo um momento de 
grande crescimento para o servidor, que também atua 
como ativista de minorias.
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BIBLIOTECA “MARIA FIRMINA DOS REIS” 
DISPÕE DE TÍTULOS SOBRE TEMÁTICAS 

ÉTNICO-RACIAL E INDÍGENA

O ano de 2023 é importante para a questão étnico-racial e 
indígena, pois celebramos em janeiro os 20 anos da lei 
10.639 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 
"história e cultura afro-brasileira" nas grades curriculares dos 
ensinos fundamental e médio. Ademais, a legislação 
estabelece o dia 20 de novembro como “Dia da Consciência 
Negra”, devendo constar no calendário escolar. 

Em 2022 a “Lei de Cotas” completou dez anos. Já a Lei 
12.711/2012 determina que 50% das vagas em universidades 
e institutos federais sejam destinadas para pessoas que 
estudaram em escolas públicas. A lei prevê a reserva de 
vagas para grupos específicos, como pessoas 
autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI) e candidatos 
de baixa renda (até 1,5 salário-mínimo de renda mensal 
familiar por pessoa). Em 2016, houve a inclusão de pessoas 
com deficiência (PCD), com a criação da Lei n° 13.409.

A biblioteca “Maria Firmina dos Reis” possui diversas obras 
de autoria negra, dentre elas 37 livros com a temática 
étnico-racial e indígena. Conheça o acervo da biblioteca!

REITOR PARTICIPA DE 
REUNIÃO COM PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA E MINISTROS

 No dia 19 de janeiro, o reitor do Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP), Silmário Santos, participou da reunião entre os reitores 
de institutos federais e universidades de todo o Brasil com o 
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com os 
ministros Camilo Santana, da Educação; Luciana Santos, da 
Ciência e Tecnologia; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral; Rui 
Costa, da Casa Civil, além de responsáveis de órgãos como a 
Capes e o CNPq. Para o reitor, o encontro marcou o início da 
reconstrução da Educação Profissional e Tecnológica no 
Brasil, sobretudo no resgate e na continuidade da expansão e 
consolidação da rede federal, que ficou paralisada nos últimos 
anos. 

Em seu discurso, o presidente Lula afirmou que o governo 
buscará oferecer uma educação de qualidade, alinhada ao 
“novo mundo do trabalho” e às necessidades da sociedade. 
“As universidades têm que participar junto com empresários, 
sindicatos, governo, para gente desvendar o que vai fazer para 
colocar as pessoas no mercado de trabalho”, conclamou, 
citando a falta de qualificação de trabalhadores para ocupar 
funções que exigem conhecimento em tecnologia. Silmário 
resumiu o encontro como “um ato simbólico de reaproximação, 
reabertura e resgate do diálogo entre as instituições federais e 
o governo na figura do MEC”. 

O presidente Lula disse ainda que, durante todo seu mandato, 
a autonomia das instituições será garantida, com a nomeação 
dos reitores escolhidos pela comunidade acadêmica, e que 
fará reuniões anuais para alinhar os compromissos. “Vocês 
terão o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para 
ser reitor deve ter responsabilidade com o dinheiro, com a 
administração e com o zelo da universidade”, afirmou.

Fonte: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/3492-reitor-par
ticipa-de-reuniao-com-presidente-da-republica-e-ministros 

Com informações da Agência Brasil: 

 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2023-01/presidente-diz-reito
res-que-educacao-vai-sair-do-obscurantismo 

IFSP CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA E PREFEITURA 
RENOVAM PARCERIA PARA OFERTA DE CURSOS 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Itaquaquecetuba está com inscrições 
abertas para o curso de “Informática Básica”. Ao todo são 
252 vagas para pessoas a partir de 12 anos de idade. O 
período de inscrições é de 12/01/2023 a  31/01/2023, e 
devem ser feitas  diretamente na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico situada à Rua Dom Thomaz 
Frey, nº 89. As aulas serão realizadas nos laboratórios de 
informática do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba. Mais 
informações em: 
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticia
s/1812-ifsp-campus-itaquaquecetuba-e-prefeitura-municipal-de-itaquaquece
tuba-renovam-a-parceria-para-ofertar-cursos-em-2023 

Reitores dos institutos federais com os ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência e 
Tecnologia), e o secretário Getúlio Marques Ferreira (Setec) | Crédito: Luis Fortes/MEC
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Itaquaquecetuba, 31 de janeiro de 2023

Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo - CRA)
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 - CDI)
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

 NOVO GUIA DO ESTUDANTE DO IFSP

O Guia do Estudante elaborado pela Diretoria de Comunicação (DiCom) 
contempla informações para os alunos de todos os 37 câmpus da 
instituição. As informações foram compiladas a partir de documentos 
institucionais e em consulta aos diferentes departamentos da Instituição, 
servidores de diferentes câmpus ajudaram a identificar as principais 
dúvidas dos alunos para que fossem contempladas no material.   ,

Acesse:

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1848 

PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES

As publicações serão comunicadas no boletim de fevereiro.

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1848

