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Novidades na estrutura de nosso Câmpus!

Durante o período de suspensão de atividades do calendário acadêmico, as atividades voltadas às melhorias das instalações de nosso câmpus 
continuaram. Dentre elas, citamos a construção do galpão de Mecânica, obra já orçada e licitada em 2019 e que  faz parte do plano de trabalho de 
melhorias das instalações cujo objetivo é ofertar mais condições de aprendizagem aos nossos  discentes. Além disso, foi também realizado o serviço 
de jardinagem em parceria com a  prefeitura de Itaquaquecetuba.  

Acompanhe  o andamento das melhorias em nosso câmpus nas fotos abaixo:

Formação do Grupo de Trabalho (GT) para Retomada das Atividades Acadêmicas

A partir das diretrizes expressas na portaria IFSP 2337 de 26.06.2020 que conferiu autonomia aos Câmpus do Instituto Federal de São Paulo para 
decidir pela melhor forma de reorganização das atividades acadêmicas afetadas em função da necessidade de suspensão do calendário acadêmico 
mediante a emergência sanitária causada pela COVID-19, a unidade de Itaquaquecetuba, por meio de seu Diretor Geral, emitiu a Portaria ITQ 0046  
em 08.07.2020.

Com o intuito de propor um calendário para a retomada das aulas paralisadas, foi definida a criação do Grupo de Trabalho denominado:  GT 
Comparece Campus Itaquaquecetuba, constituído por dezoito membros sob presidência da DAE, entre os quais, seis representantes  docentes, 
cinco  coordenadorias, um representante discente, um representante dos responsáveis por estudantes menores de idade, um representante do 
SINASEFE, três representantes de Núcleos.

As atividades do grupo tiveram início em reuniões ocorridas com caráter restrito apenas aos membros do GT nos  dias 09.07.2020 e 10.07.2020 e 
foram retomadas no dia 28.07.2020 após as férias dos docentes.  Nesta  última reunião, foi apresentado ao GT o OFÍCIO 12/2020 - 
DRG/ITQ/RET/IFSP, 2020- contendo o  Requerimento 9/2020 - SLM-ITQ/DAE-ITQ/DRG/ITQ/RET/IFSP com a assinatura de 38 servidores 
solicitando,  entre outras questões, a participação das reuniões do GT como ouvintes. Ao longo da reunião, os membros do GT avaliaram os 
documentos,  e,  após solicitações de desligamento de alguns membros, houve a  necessidade de recomposição deste grupo. Assim, após a 
nomeação de novos integradas lavrada na Portaria 0053 de 30.06.2020, os trabalhos foram retomados.

Na reunião de 31 de julho, foram apresentados os novos membros do GT, os quais, após deliberação, se dividiram em pequenos grupos que 
ficaram encarregados de elaborar as propostas de calendários para cada um dos cursos existentes no campus, ou seja, Licenciatura em 
Matemática, Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Mecânica Concomitante/Subsequente. Ficou acordado que a proposta 
de calendário  seria apresentada para análise e discussão  na próxima reunião marcada para 3 de agosto de 2020.   

As novas etapas incluem aprovação da proposta do GT pelo CONCAM, e posterior aprimoramento e implementação pelas CEICs e NDE dos 
cursos do Campus.

Jardins laterais Laboratório de Mecânica



Sobre o nosso quadro de servidores, informamos que : 
a)Não houve afastamento durante o período;
b) A servidora Débora Cavalcante da Silva retornou da Licença 
Qualificação no final de junho. 

c) A servidora Nathalia M. T. Santana foi redistribuída para  o 
Instituto Federal do Espirito Santo, e o ato se concretizará no 
final da licença gestante, a partir de 01/08/2020, em troca 
tivemos um código de vaga desocupado. 
 

Itaquaquecetuba, 31 de julho de 2020

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês) Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Artur Martins de Sá (Técnico-Administrativo – CRA) Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)
Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia) Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)
Débora Mariana Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês) Marcos Aurélio Alves e Silva (Professor EBTT Sub. – Matemática)
Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)
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Kits de alimentação serão distribuídos aos alunos do 
Instituto Federal de São Paulo  

Conforme divulgado no sítio institucional em 21/07/2020, os estudantes 
do Instituto Federal dos cursos Ensino Médio Integrado ao Técnico, 
Técnico Concomitante/Subsequente e Proeja devem receber kits de 
alimentação até meados de agosto.

O IFSP realizou, no dia 20/07, o repasse dos recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos câmpus para a aquisição 
desses kits. No total, serão repassados R$ 1,5 milhão para  a compra de 
20 mil cestas básicas. O dinheiro será distribuído entre os câmpus 
considerando o número de alunos que expressaram interesse em 
receber os alimentos.
Neste primeiro momento, serão disponibilizadas duas cestas, referentes 
a julho e agosto. Posteriormente, se houver necessidade, cada um dos 
câmpus poderá realizar a compra de novos kits alimentação com 
recursos próprios. A logística de distribuição das cestas ficará sob 
responsabilidade de cada câmpus do Instituto Federal.

Foi informado ainda que as cestas básicas foram elaboradas pelo 
Comitê de Alimentação do IFSP, é formado por nutricionistas da 
instituição. Cada uma das cestas contém quatro pacotes de arroz 
branco (1 kg cada), dois pacotes de feijão carioca (1kg cada), quatro 
pacotes de macarrão 500g,  uma garrafa de óleo de soja, um sachê de 
extrato de tomate, dois pacotes de biscoito doce, quatro latas de 
sardinha em óleo, carne seca  (embalagem de 400g), um pacote de sal 
e leite em pó integral  (embalagem de 400 g). Com a licitação, a média 
de custo de cada cesta ficou em R$ 74. 

A medida é uma iniciativa conjunta da Pró-Reitoria de Administração e 
da Pró-reitora de Ensino e visa a auxiliar os alunos no enfrentamento da 
crise causada pela Covid-19. Todo o processo de licitação para a 
aquisição das cestas básicas foi coordenado pela PRA, com base no 
levantamento feito pela PRE, que consultou os alunos para estimar a 
necessidade deles em receber as cestas.Para mais  informações,  
acesse o vídeo em https://youtu.be/xuIMpLPuJnE no qual o Pró-Reitor 
de Administração do IFSP, Silmário Batista, explica sobre o processo de 
aquisição destas cestas e sobre a importância desta ação para toda a 
comunidade acadêmica do IFSP.

 Na segunda quinzena de julho foi publicada uma coletânea de poemas,  
do servidor Wanderley Montanholi Júnior, na Germina, revista de 
literatura & arte. Os textos podem ser acessados no link a seguir: 

https://www.germinaliteratura.com.br/2020/wanderley_montanholi.htm?f
bclid=IwAR1rrD0NPKGVXPLuV5jhHY8nqpGU3H1gX7dqSXanG1qYAeL
2TCb4s1MO0ug

Aniversariantes do mês
O dia do seu aniversário marca todo ano o início de um novo ciclo. 
Esperamos que ele seja repleto de momentos felizes, de sorrisos e de  
boas companhias, receita infalível para recarga de esperança e gratidão 
em nossos corações.Parabéns aos aniversariantes deste mês!!


