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Entrega de cesta básica aos estudantes do Câmpus Itaquaquecetuba: Esse ato contou com duas 
frentes, uma centralizada pela Reitoria do IFSP, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar), visando atender aos discentes que manifestaram interesse e necessidade em receber o benefício. 
A outra, por meio de ação voluntária, foi a compra e distribuição de cestas básicas, organizada pela servidora 
Valtir Maria Pereira dos Santos, da coordenadoria sociopedagógica, com a colaboração dos servidores do 
nosso câmpus.  Com esse gesto, arrecadamos R$ 3.160,00 reais que foram destinados à compra de 64 
cestas básicas.

Ações do Câmpus durante a suspensão de calendário acadêmico 

Para viabilizar este tipo de vínculo, uma equipe com vinte e cinco tutores (as) foi formada para garantir o atendimento de todas as 
turmas regulares do câmpus. Tendo em vista proporcionar atendimentos individualizados de todos os alunos, cada tutor(a) atenderá cerca 
de vinte estudantes. Os (as)  servidores (as) participantes desse projeto são: Andreia Fidelis, Aumir Antunes, Carla Isabel, Cecília Midori, 
Cleiton Maciel, Débora Ribeiro, Diego Bravo, Elizabete Giachetti, Fernanda Ferreira, Francisco de Oliveira, Gabriela Peters, Ingrid Firme, 
Ivan Luis, José Carlos, Juliana Lucia, Lauriberto Belém, Luis Mateus, Marcos Aurélio, Paula, Renan Luis, Rodrigo Faqueri, Ruama Sales, 
Thiago Fonseca, Valtir Maria e Wagner Stipp.

Tutoria dos Estudantes: projeto criado com o objetivo de construir um plano de apoio à comunidade 
escolar durante o período de suspensão dos calendários. O tipo de contato  sugerido  é de  caráter 
afetivo, visando ao acolhimento das turmas, para que, por meio do diálogo, sejam verificadas quais 
são as angústias e interesses dos estudantes. Ademais, o projeto tem por objetivo ajudar os 
discentes  na  organização dos estudos, mapear a situação das famílias e fornecer todo o apoio 
necessário. 

Em maio foram feitas algumas ações para mitigar os efeitos da crise em decorrência da pandemia do COVID-19.

Novos Projetos Pedagógicos:  Além dos projetos pedagógicos que citamos na edição anterior (IFizCafé, LiterArte, Diário de Bordo, 
Separados, mas unidos: encontros virtuais e a construção de saberes e de empatia), conheça  projetos que estão sendo realizados por 
nosso câmpus: 

Clube de Encontros: trata-se de  um espaço de estudo, reflexão e debate a respeito de temas 
diversos por meio de contos, crônicas, poesias, dentre outros gêneros textuais. Na atividade, busca-se 
trocar experiências e aprendizados construídos a partir da leitura e das vivências pessoais e 
comunitárias de cada participante. Além disso, quer ser um encontro que possibilita também a 
construção de repertório e novas referências literárias históricas e atuais. O Clube de EnCONTrOs faz 
parte da Programação Cultural que a equipe da Biblioteca Maria Firmina dos Reis vinha estruturando 
antes da quarentena em parceria com equipamentos, coletivos e atorxs sociais da região de 
Itaquaquecetuba. Nesse sentido, nosso convite é para que a comunidade escolar e o público externo 
sintam-se acolhidxs nesse espaço de troca e construção coletiva virtual.  Coordenadora: Ana Claudia 
Folha

Vamos jogar?

O intuito desta atividade é unir os membros da comunidade do IFSP Câmpus Itaquaquecetuba, neste 
período de quarentena, por meio de um bate papo descontraído sobre assuntos do nosso cotidiano e ao 
mesmo tempo, jogar vídeo games, que é uma boa atividade de entretenimento nesta quarentena. 
Estão envolvidos neste projeto uma equipe multidisciplinar, formada por servidores dos diversos setores 
da instituição e discentes. Coordenadores: Túlio Bernardo, Gilberto Barbosa e Eduardo Freitas 



Direito de Afastamento dos TAE’s para participação 
em programas de Pós-Graduação

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas informou que 
durante o mês de maio não ocorreu movimentação no quadro de 
servidores.

Dando continuidade às ações que o Instituto Federal tem 
realizado no combate ao Covid-19, o Câmpus Guarulhos fez o 
conserto de seis respiradores da Secretaria Municipal de Saúde 
que estavam parados há muito tempo. Os reparos foram 
coordenados pelo professor João Alves Pacheco, em colaboração 
com o professor Diego Siviero e o aluno Marcelo Ricardo Silva, da 
graduação em Tecnologia em Automação, todos de Guarulhos. 
Contaram, ainda, com a participação do diretor do Câmpus 
Itaquaquecetuba, Denilson Mauri e da servidora Paula Ferrari, 
Coordenadora de Extensão do mesmo câmpus. O responsável por 
intermediar o contato com a Secretaria Municipal de Saúde foi o 
diretor do Câmpus Guarulhos, Ricardo Agostinho.

Participação do Instituto Federal de 
Itaquaquecetuba  no Combate ao Covid-19

Denilson Mauri, Diretor do Câmpus 
Itaquaquecetuba participando de atividades 
voltadas ao reparo de respiradores. (Foto 
cedida por Denilson Mauri)

O evento que  acontece anualmente  de forma presencial, 
ocorreu, em virtude da pandemia do COVID 19, entre os dias 19 e 
22 de maio de 2020 em uma edição especial MasterClass Online. 
Essa edição contou com a participação de cerca de 130 
estudantes, e, pela primeira vez, os estudantes  do câmpus de 
Itaquaquecetuba participaram do evento. Antes do início do evento, 
nossos alunos participaram de encontros de treinamento com os 
docentes Marcelo Porto Allen e Bruna Cavallini e Rodrigues de  14 
a 17 de maio. 

Tanto no treinamento quanto durante o evento, nossos  
discentes tiveram o acompanhamento da professora Dra. Suelen 
Fernandes de Barros. Durante o evento, houve  04 encontros com 
temas específicos em cada um deles: “Palestra Introdutória sobre 
física de partículas”, “Detectores e introdução aos exercícios com 
dados do LHC (Large Hadron Collider)/CMS (Compact Muon 
Solenoid)”, “Exercícios do CMS e discussão dos resultados” e 
“Videoconferência com pesquisadores do CERN membros do 
SPRACE”. Confira abaixo os alunos que participaram desta 
atividade com a professora Suelen: alunos do Curso Técnico 
Integrado em Mecânica: Série 1A: Alexandre Allef de Souza 
Almeida; Caio César Gomes Almeida; Fernanda da S.  Lima; 
Gabriel Wendell Moreira Amorim; Jonas Sanjinez Lopes; Ketelyn 
Carriel dos Santos; Larissa Souza da Silva; Letícia Cristina de 
Oliveira  Rico; Lucas da Silva Costa; Mateus da Rocha; Vitor Costa 
Alvez. Série  (1°B) Ana Júlia Marcelino da Silva; Série (3°B), 
Eduardo Dias dos Santos (3° B)

Estudantes do IFSP, orientados pela Profa. Suelen 
Fernandes, participam do MasterClass 2020 

O MasterClass é um evento 
internacional, organizado  pelo 
SPRACE (Centro de Pesquisa e 
Análise de São Paulo)  e tem como 
objetivo divulgar entre estudantes (e 
professores) um dos tópicos mais 
atrativos na física no momento, a física 
de partículas.

Em 18 de maio foram abertas as inscrições para o 
Processo seletivo de afastamento para Pós-Graduação Stricto 
sensu aos Técnicos Administrativos do Campus Itaquaquecetuba.
Tal medida visa ao atendimento do  Decreto nº 9.991/2019 e à 
Portaria nº 4653/2019, que regulamentam, respectivamente, a 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas – PNDP e o 
afastamento de técnicos administrativos para participação em 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e de Pós Doutorado.

A Portaria nº 4653/2019 é fruto do trabalho da CISTA com 
a ampla participação dos servidores em sua elaboração. Contudo, 
segundo informações obtidas no site do SINASEFE, tal 
documento foi revogado pela portaria nº 1.972, publicada em 18 
de maio de 2020, que altera os critérios de concessão de 
Afastamento para Qualificação dos Técnico-Administrativos em 
Educação, dificultando assim a realização de ações para o 
desenvolvimento profissional, o que gerou muita indignação entre 
os servidores. Contudo,  de acordo com a informação dada pela  
nossa CGP, como o campus Itaquaquecetuba  havia publicado o 
seu processo seletivo antes da revogação, o processo em 
andamento será mantido.

Até o momento do fechamento deste boletim,  havia 
movimento dos sindicatos para tentar anular esta revogação. 
Convidamos a todos os TAE’s interessados em participar dos 
próximos processos a acompanhar o desenrolar desta ação.

Atualização das páginas do site do Câmpus 
Itaquaquecetuba

Dando continuidade às atividades da Comissão de 
Comunicação relacionadas às páginas de nosso Câmpus, 
informamos que  já estão atualizadas as páginas:

a)Transporte;
b) Setores;
c) Assistência Estudantil;
d) Coordenadoria Sociopedagógica; 
e) CONCAM. 

Foram também contempladas e ainda a finalizar as 
seguintes páginas: NEABI, NUGS, NAPNE, CEX e Biblioteca. 
Em junho, os membros da comissão trabalharão nestas páginas 
que ainda necessitam de finalização e darão início às páginas de 
outros setores do câmpus. 

Pedimos aos coordenadores dos setores que aguardem 
contato da comissão. Para acessar as páginas atualizadas, 
basta entrar no site do Câmpus Itaquaquecetuba 
(https://itq.ifsp.edu.br) e escolher o setor desejado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm
https://www.ifsp.edu.br/images/dgp/Afastamento_remunerado/Portaria_4653_de_18122019-mesclado.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/dgp/Afastamento_remunerado/Portaria_4653_de_18122019-mesclado.pdf
https://itq.ifsp.edu.br/


Itaquaquecetuba, 29 de maio de 2020.
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Publicações 

Confira abaixo artigo publicado pelo professor Anderson, de 
Sociologia: 

ESTEVES, A. A. "Marcuse como feminista". Disponível em:  
https://aterraeredonda.com.br/marcuse-como-feminista/ Acesso em 
14-05-2020.

Sugestão para submissão de artigos: 

A Revista  [RInTE]  do Campus Boituva do Instituto Federal 
de São Paulo, de fluxo contínuo,  tem como objetivo principal 
permitir a difusão das Tecnologias Educacionais e  promover 
discussão sobre temáticas gerais que envolvem a 
interdisciplinaridade do uso das tecnologias na educação.Mais 
informações, acesse a página: 
http://rinte.ifsp.edu.br/index.php/RInTE/about/editorialPolicies#focusAndS
cope
 

Aniversariantes do Mês
Colegas, vocês são especiais; portanto não queremos desejar 
apenas um feliz aniversário, mas também um caminho de vitórias 
e de realizações pessoais.
Parabéns aos aniversariantes do mês de maio do IFSP Itq!
 

A revista Scripta - Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Letras e do Centro de Estudos 
Luso-afro-brasileiros da PUC Minas está com chamada aberta 
para submissão de trabalhos até 30/09/2020. Mais informações 
em:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/announcement/vie
w/319?fbclid=IwAR34HnDnHgN-M3Gfoup6c79iPO5ZgQxtFpo-Jr
eOGpnD8EOXV4ewZFNzU5s

A revista @rquivo Brasileiro de Educação está com 
chamada aberta para submissão de trabalhos até o dia 
30/08/2020.  A revista é um periódico e tem  como objetivo 
contribuir para divulgação da produção acadêmica na área de 
Educação, de modo a colaborar na promoção e ampliação do 
debate com a comunidade científica e com a sociedade em 
geral.  Mais informações em:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/arquivobrasileiroeducaca
o/announcement

Chamada Pública para Pareceristas: 

A revista "REDE: Revista Diálogos em Educação" está 
aceitando cadastro para parecerista. Não há edital específico, basta 
ser mestre ou doutor em uma das seguintes áreas: Educação, 
Ensino, Arte, Cultura, Linguagem e Literatura. Mais informações 
em: 
http://www.faculdadeanicuns.edu.br/ojs/index.php/1revistadialogose
meducacao1/user/registerA Revista Compartilhar,  da Pró-Reitoria de Extensão do 

Instituto Federal de São Paulo,  está com chamada  aberta de 05 
de maio a 15 de outubro de 2020. A revista tem  como objetivo 
socializar as experiências de extensão desenvolvidas no IFSP e 
em outras Instituições Públicas de Ensino Superior. Mais 
informações, acesse a página: 
https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/issue/view/100

https://aterraeredonda.com.br/marcuse-como-feminista/
http://rinte.ifsp.edu.br/index.php/RInTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://rinte.ifsp.edu.br/index.php/RInTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/announcement/view/319?fbclid=IwAR34HnDnHgN-M3Gfoup6c79iPO5ZgQxtFpo-JreOGpnD8EOXV4ewZFNzU5s
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/announcement/view/319?fbclid=IwAR34HnDnHgN-M3Gfoup6c79iPO5ZgQxtFpo-JreOGpnD8EOXV4ewZFNzU5s
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/announcement/view/319?fbclid=IwAR34HnDnHgN-M3Gfoup6c79iPO5ZgQxtFpo-JreOGpnD8EOXV4ewZFNzU5s
http://periodicos.pucminas.br/index.php/arquivobrasileiroeducacao/announcement
http://periodicos.pucminas.br/index.php/arquivobrasileiroeducacao/announcement
http://www.faculdadeanicuns.edu.br/ojs/index.php/1revistadialogosemeducacao1/user/register
http://www.faculdadeanicuns.edu.br/ojs/index.php/1revistadialogosemeducacao1/user/register
https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar/issue/view/100

