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O Instituto Federal de São Paulo tem como objetivo desenvolver ações pedagógicas que culminem no tripé ensino, pesquisa e 

inovação. Com objetivo de tornar público as áreas de pesquisas de nossos docentes e também de incentivar nossos discentes a 

participar em projetos de pesquisa, o professor Aurélio Amaro  coordena o projeto #Com Ciência cujo objetivo é promover vídeos 

curtos nos quais os servidores expõem as pesquisas já realizadas durante sua carreira acadêmica ou as que estão em andamento. 

Faz parte do projeto também  divulgar vídeos sobre as Pesquisas de Iniciação feitas pelos discentes de nosso  câmpus e 

orientadas pelos docentes. Com isso, busca-se, além de prestigiar os trabalhos científicos  realizados, promover o  conhecimento 

sobre a área de atuação de cada um dos servidores visando a possibilidades  futuras de desenvolvimento de projetos (ensino, 

pesquisa ou extensão).

Sob a coordenação do Prof. Aurélio Amaro e com o auxílio de dois bolsistas de extensão (Alisson Herculado e Daniel Barbosa), 

os vídeos têm sido publicados periodicamente nas Terças-Feiras – daí o nome #TerçasdaCiência. Até o momento, mais de uma 

dezena de depoimentos já foram divulgados. Convidamos nossos colegas servidores a assistir aos vídeos acessando o link  

https://www.youtube.com/c/IFSPItaquaquecetuba  e também a participar desse projeto divulgando suas pesquisas no canal. 

Breve Informativo sobre a Reunião do CONCAM

Na reunião de 25.02.2021, o Conselho do Campus de Itaquaquecetuba – Concam foi realizada a discussão e aprovação da 

seguinte pauta: 

1.Aprovação da Ata da Reunião Anterior. – aprovada sem alterações; 

2.Calendário acadêmico de cursos FIC. – aprovado com indicação de explicitação de algumas datas; 

3. Inventário 2020. Informe sobre a necessidade de recomposição da comissão de inventário. Devido à possibilidade de trabalho 

presencial, foi recomendado que a criação desta comissão ocorresse a partir de solicitação de voluntários por parte da DRG; 

4. Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática. -Aprovado com a recomendação de excluir referências ou 

citação de nomes que possam fragilizar o caráter impessoal do documento. Foi feita a indicação de apresentação do trabalho ao 

corpo social do curso para, em seguida, a abertura de um processo de consulta pública do PPP; 

5. Orçamento 2021 – Decidiu-se ampliar o prazo para os conselheiros consultarem seus pares no levantamento e definição de 

prioridades para o orçamento 2021 .
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Auxílio Conectividade e Kits de Alimentação

Conforme informado no boletim anterior (jan./2021), a 

distribuição de cestas de alimentos e o “Projeto de Inclusão 

Digital” continuam vigentes para os estudantes. Em nosso 

câmpus, no que diz respeito aos “Kits de Alimentação”, foram 

distribuídos 272 kits a 136 alunos no bimestre janeiro/fevereiro 

de 2021. Em se tratando do “Auxílio Conectividade”, está 

prevista a distribuição de 67 chips de 20Mgb de dados 

mensais, válidos por seis meses. Esses chips beneficiarão e 

garantirão o acesso à Internet aos nossos discentes. 

Informamos também que, em 24/02, foi homologada pela 

Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) a 12ª lista definitiva de 

inscrições no “Projeto de Inclusão Digital” por meio do edital N. 

32/2020. 

Vestibular IFSP: Processo seletivo 2021.1

 No período de 27 de Janeiro a 11 de Fevereiro foram 

aceitas inscrições para o Vestibular do 2021.1 do Instituto 

Federal de São Paulo. Foram oferecidas 2.400 vagas em cursos 

superiores de Licenciatura, Bacharelado e Tecnologia, ofertados 

por 18 câmpus. No Câmpus Itaquaquecetuba, foram ofertadas 

40 vagas para o curso de Licenciatura em Matemática. Das 247 

inscrições efetivadas, 141 inscrições foram deferidas e 106 

inscrições indeferidas. A classificação dos candidatos no 

processo seletivo será divulgada em 01/03/2021, e as   

matrículas ocorrerão de 04 a 08/03/2021.

Damos boas-vindas ao servidor Fabricio Iusuti de Medeiros 

que iniciou suas atividades em fevereiro, no regime de Prof. 

substituto pela lei 8745/93. 

Aniversariantes do mês

Desejamos saúde,  paz e amor hoje e sempre. Parabéns!
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