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 Arinter de ITQ e Guarulhos: Palestra aos  alunos do IFSP  sobre estudar  no exterior 

O objetivo desta  atividade é  informar os alunos do Ensino Médio e  da Graduação do Instituto sobre  as oportunidades de 

estudos no exterior. A palestra será em 8 de julho às 17 horas com transmissão no canal do Grêmio Estudantil Cecília Meireles, 

campus Guarulhos, por meio do link https://youtube.com/channel/UCnf-SIG8kqLtnFYPF1fPYXw. Para mais informações, acesse 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1118

 Estatuinte do IFSP - Campus ITQ 

Informamos que, com a emissão da PORTARIA ITQ IFSP N.º 0078, de 23/06/2021, foi criada a Comissão Local da Estatuinte 

do IFSP de nosso câmpus. Trata-se de uma comissão paritária com dois membros titulares e dois suplentes de cada segmento da 

comunidade acadêmica do Instituto Federal - técnicos administrativos, discentes e docentes, com a tarefa geral  de participar na  

elaboração dos principais documentos da instituição.

A Estatuinte do IFSP foi criada pela Resolução nº 75 de 23 de junho de 2014 e prevê a organização por unidade acadêmica 

de eventos que contribuam para o processo, de caráter formativo, de inquietação da comunidade do IFSP na discussão e 

elaboração/revisão dos documentos:  

I – Estatuto do IFSP

II – Organização Didática e Regimento Disciplinar Discente

III - Regimento Geral do IFSP, Regulamento do Conselho Superior e Regulamento do Colégio de Dirigentes;

IV - Regimento dos campus e Regulamento do Conselho de campus.

Observados os princípios democráticos de ampla participação e representatividade, a Estatuinte tem condições de se 

constituir em um marco democrático na história do IFSP, permitindo a garantia de que as normas coletivamente construídas sejam a 

fiel expressão dos anseios da comunidade.

Para atender ao plano de desenvolvimento do Instituto  Federal de São Paulo no que se 

refere  ao processo  de internacionalização de conhecimentos e da instituição, várias medidas 

estão sendo tomadas, como a palestra “Entenda como ser um sujeito global: 

Oportunidades de bolsas  internacionais” com a professora Elizabete R. Giachetti, 

representante da Arinter dos Campus Itaquaquecetuba e Guarulhos. 

https://youtube.com/channel/UCnf-SIG8kqLtnFYPF1fPYXw
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Política de Assistência Estudantil 

Inclusão Digital e Kits Alimentação

O auxílio conectividade e a distribuição de Kits de 

alimentação fazem parte da Política de Assistência Estudantil 

que tem como objetivo contribuir para mitigar os efeitos da 

pandemia da Covid-19. Sendo assim, informamos que o 

orçamento aprovado pela Direção Geral do câmpus para a 

oferta da Política de Assistência Estudantil no ano de 2021 foi 

destinado apenas para o pagamento dos auxílios Alimentação 

e Transporte.

No começo de 2021, o projeto Inclusão Digital passou 

por mudanças, pois os alunos que recebiam o valor em 

pecúnia para contratação de serviços de Internet passaram a 

receber os chips do “Programa Alunos Conectados”. A partir da 

adesão do Câmpus ao programa em fevereiro de 2021, foram 

atendidas três listas de inscritos, num total de setenta e sete 

alunos (77) beneficiados com os chips.

Em decorrência ao baixo planejamento orçamentário 

para o ano de 2021, em junho, outras mudanças ocorreram 

com a publicação do ofício 20/2021 e do edital 004/2021 que 

tornaram público a não autorização de emissão de nota de 

empenho para o pagamento do “Auxílio Conectividade” aos 

estudantes inscritos no “Programa de Auxílio Permanência”. 

Com efeito, o benefício de R $1.250 (mil duzentos e cinquenta 

reais), que era pago para aquisição de equipamentos, foi 

cancelado.

Contudo, os estudantes inscritos no edital 004/2021 que 

solicitaram Auxílio Conectividade serão atendidos por meio de 

empréstimo temporário de equipamentos (laptops) doados ao 

nosso câmpus. Atualmente, há vinte e um (21) computadores 

em condições de uso para serem emprestados. 

Atualmente, há registro de cinquenta e dois (55) alunos 

inscritos no Programa de Auxílio Permanência (PAP), que não 

possuem equipamentos para o acompanhamento das aulas 

remotas e que se enquadram nos critérios de renda do PAP 

(salário-mínimo e meio per capita). Provavelmente, novos 

equipamentos serão providenciados para os alunos que não 

estiverem na primeira chamada de empréstimo.

Quanto aos kits alimentação,informamos que, como sua 

compra ainda está em fase de licitação na reitoria, os 

estudantes ainda não foram contemplados em junho.

Consulta pública para abertura de curso

Com o objetivo de realizar um estudo sobre qual curso 

técnico no Eixo de Controle e Processos Industriais é 

considerado de interesse da comunidade externa, nosso 

câmpus está disponibilizando até 29 de julho à comunidade 

interna e externa um formulário com perguntas.  

Os dados obtidos nessa consulta pública serão  

divulgados e, posteriormente, passarão por análise  pela  CEIC 

do câmpus. Mais informações podem ser encontradas no link 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=11
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IFSP ITQ lança o Painel Local da Covid-19

Neste mês, em atendimento à  demanda dos servidores 

técnico-administrativos, o Câmpus Itaquaquecetuba lançou o 

Painel Local da Covid-19, cujo objetivo é, além de apresentar os 

principais comunicados e normativas que versam sobre a 

campanha de vacinação do Governo Estadual para os 

profissionais da educação, realizar acompanhamento da 

situação dos servidores e prestadores de serviços do campus 

no que se refere à vacinação e a casos de contágio. 

Trata-se, portanto, de uma construção coletiva de 

interesse público e, para que o seu conteúdo esteja atualizado, 

os profissionais precisam informar  a evolução de seu estado 

clínico ou de sua situação de vacinado à gestão do câmpus, por 

meio do e-mail vacina.itq@ifsp.edu.br. 

Semana Cultural  IFSP- ITQ

De 17 a 19 de junho,  ocorreu a Semana Cultural ( 

modalidade online) de nosso câmpus com várias atividades 

ofertadas com o objetivo de proporcionar à comunidade interna 

e externa espaços de reflexão e discussão sobre a diversidade 

cultural e seu papel no processo de aprendizagem  e na 

construção de uma sociedade empática, solidária e justa.

Informamos que as atividades acadêmicas realizadas 

foram gravadas e encontam-se disponibilizadas no link   

https://www.youtube.com/channel/UCu3W_m-BmY659UI7IwAA

zYA. Aproveitamos para parabenizar os membros da  Comissão 

da Semana Cultural pela organização das atividades e 

mediação nas apresentações.  

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1123
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 Aniversariantes do mês 

Paz, amor, saúde e esperança é o nosso desejo aos aniversariantes 

de Junho. Feliz aniversário!  

ZANETI, Izabel Cristina Bruno Bacellar; FUZZI, Fernanda 

Regina; AMARO, Aurélio Bandeira. Encerramento de lixões 

e aterros controlados com inclusão de catadores de 

recicláveis: estudo de caso do Distrito Federal. In: 

BESEN, Gina Rizpah; JACOBI, Pedro Roberto; SILVA, 

Christian Luiz (org.). 10 anos da Política de Resíduos 

Sólidos: caminhos e agendas para um futuro sustentável. 

São Paulo: IEE-USP: OPNRS, 2021. p. 180-193. Disponível 

http://iee.usp.br/?q=pt-br/publicacao-iee/10-anos-da-pol%C3

%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-caminhos-e-a

gendas-para-um-futuro-sustent%C3%A1vel 

Errata 

Na edição anterior,  houve um erro na publicação do link  da 

tese de doutorado do nosso colega professor Renan Luis 

Fragelli. Informamos que o link correto de sua tese é 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/204795. 

Desculpem-nos pelo erro.

Informamos as seguintes alterações em nosso quadro:

❖ a chegada do servidores: Leandro Senna das Chagas, por 

remoção; Juliano Dias Pereira e Andrei Ricardo Rodrigues, 

por nomeação e Wágner Batista Silva, por admissão.  A 

comissão de Comunicação, em nome do campus ITQ, dá 

boas vindas aos novos colegas.  

❖ a  saída, por remoção, dos colegas servidores: Bruno Dias 

Junqueira para o campus  São José dos Campos; Túlio 

Francisco da Silva Bernardo e Ana Cláudia Folha da Cruz 

para  Pirituba; Celia Petronilha Fonseca  e Gilberto Santos 

Barbosa para  São Paulo. Desejamos a todos sucesso e 

alegria nessa nova fase. 
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