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Ações para expansão no Câmpus Itaquaquecetuba

Acompanhe a seguir um breve descritivo das atividades realizadas em agosto visando à expansão de nosso câmpus:

❖ Visita do Reitor: Dentre as atividades de expansão, nosso câmpus contou com a visita em 25 de agosto do Reitor do IFSP, 

prof. Silmário Batista dos Santos, que anunciou a construção do muro divisório do câmpus, os reparos da quadra poliesportiva, 

e o término da construção do galpão da oficina mecânica. Além do reitor, estiveram presentes Pró-reitor de Administração, 

José Roberto da Silva e o Diretor de Assuntos Estudantis (DaEst), Reginaldo Vitor Marculli Pereira. Em reunião com 

diretor-geral, Aumir Antunes Graciano, e com o Diretor Adjunto Educacional, Rodrigo de Freitas Faqueri, foram discutidas 

estratégias  para desenvolvimento do Campus  no que se refere à sua infraestrutura e ao aprimoramento das atividades 

educacionais  oferecidas à comunidade. 

Na ocasião, foram abordadas também possíveis ações 

estudantis entre a DaEst e a DAE tendo em vista estreitar 

relações entre a Reitoria e o Campus. 

Por fim, o Reitor informou que a reitoria está buscando 

promover uma ação chamada "A reitoria no Campus", 

cujo objetivo é tornar a relação entre Reitoria e servidores 

mais próxima com a presença dos membros da gestão da 

reitoria, nos câmpus do IFSP. 

A notícia sobre a visita também foi divulgada no site   

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article

?id=1163 e também no nosso canal do youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=chPuDXksR4U&t=17s

❖ Plano de Desenvolvimento Institucional: Como parte de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, a 

comissão do PDI local reuniu-se remotamente em 26 de agosto com a comunidade interna para apresentar a 

possibilidade de implementar o curso PROEJA no câmpus.

Após a reunião, foi enviado o formulário de consulta à comunidade interna do campus Itaquaquecetuba a fim de verificar qual 

é a melhor modalidade de PROEJA para o cenário da região do Alto do Tietê. O  formulário estará disponível até 9/09/2021, e, 

após esse prazo,  os resultados serão divulgados em nova reunião do PDI. Para participar da consulta, a comunidade interna 

deve acessar o link abaixo:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuISXuRXAY8FgI2mD7eLunGf41Hnnm_xxuVzjUY7aBvUHadw/viewform

Da esquerda para direita: Reginaldo Vitor Marculli Pereira (Diretor Daest); Rodrigo de Freitas Faqueri 

(DAE – Itq); Silmário Batista dos Santos (Reitor IFSP); Aumir Antunes Graciano (DRG – Itq); José 

Roberto da Silva (Pró- Reitor Adm.)
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❖ Doação Mercadorias da Receita Federal: Em meados de junho deste ano, o Câmpus Itaquaquecetuba encaminhou um 

pedido de doação de materiais à Receita Federal do Brasil com o intuito de complementar o patrimônio da nossa 

instituição a fim de suprir algumas necessidades dos seus setores e áreas, haja vista que, muitas vezes, o orçamento do 

da unidade não é suficiente para atendê-las. Em 16 de agosto, fomos contemplados com o Ato de Destinação de 

Mercadorias da Receita Federal n.º 222, cuja somatória dos valores das mercadorias é de R $233.614,83.

Entre os itens recebidos, estão: peças de computador, notebooks, fones 

de ouvido, lâmpadas, filmadoras, kits educacionais e microscópios. 

Esses materiais serão analisados, patrimoniados, se necessário, e 

destinados aos setores ou áreas competentes, tais como Coordenadoria 

de Tecnologia da Informação - CTI, Coordenadoria de Almoxarifado, 

Manutenção e Patrimônio - CAP, Coordenação dos Cursos de Mecânica, 

entre outras. O Câmpus Itaquaquecetuba manifesta o seu 

agradecimento à Receita Federal do Brasil pelo Ato.  

Câmpus ITQ sedia evento da Diretoria de Ensino do Estado de SP, regional Itaquaquecetuba, 

com  entidades  estudantis para discutir retorno das aulas presenciais 

 

Em 20 de agosto, nosso câmpus sediou um evento realizado pela Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo - Regional 

Itaquaquecetuba- com a participação de representantes das entidades estudantis das escolas estaduais da região. O objetivo do 

encontro foi de dar diretrizes para o retorno gradual das atividades presenciais nas escolas estaduais, bem como outras 

informações relevantes para o diálogo constante entre o órgão estadual e as representações estudantis.

Na ocasião, além do Diretor Adjunto de Administração, Artur Martins de Sá,  também estavam presentes o Diretor-Geral do 

Campus, Aumir Antunes Graciano e o Diretor Adjunto Educacional, Rodrigo de Freitas Faqueri, que  apresentaram a história do 

IFSP-Itaquaquecetuba para os presentes, além de  mostrar a estrutura do câmpus e informações sobre os cursos ofertados para a 

população da região do Alto do Tietê. Também ficou aberta a possibilidade de diálogo e ações transversais entre as representações 

estudantis estaduais e as do IF-Itaquá. 

 

Da esquerda para direita: Artur Martins, Nivaldo Cesário, 
Aumir Antunes, Jose Roberto, Gilberto Alves.



Técnico Mecânica Concomitante / Subsequente.

Conforme informado anteriormente, em 27/05 foi 

publicado no site do câmpus o Edital n.º 223/2021 para o 

preenchimento de 40 vagas do curso Técnico em Mecânica. 

Após o encerramento da  primeira fase da matrícula, o câmpus 

ofertou as 22 vagas remanescentes ao público com o 

lançamento do Edital Simplificado n.º 017/2021, publicado em 

19/08.

As inscrições para o preenchimento destas vagas 

ocorreram de  20 a  25 de agosto. resultando em 44 inscrições. 

para estas vagas. Obedecendo à ordem de classificação 

apresentada nos itens 3.4 e 3.5 do  edital e o limite das vagas 

ofertadas na tabela 01, os candidatos foram convocados para 

realizar a matrícula entre  26 a 30/08. Mais informações  em: 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=11

57

Programa Conectividade e Kits de Alimentação

Informamos que, em agosto, 137 estudantes dos Cursos 

Integrado/ Concomitante em Mecânica e Licenciatura em 

Matemática foram contemplados com 2 kits de alimentação, ou 

seja, duas cestas básicas, referentes aos meses de julho e 

agosto. Uma nova distribuição de Kits para os meses de 

setembro e outubro está sendo organizada. Além disso, está 

sendo estudada a possibilidade de abertura de um edital para 

que os alunos ingressantes do Concomitante possam se 

inscrever ao programa de distribuição de alimentos.

Quanto ao Programa Conectividade, os estudantes 

continuam sendo atendidos com chips do Programa Alunos 

Conectados e empréstimo de computadores. Ressaltamos que 

o edital de inscrição é de fluxo contínuo e permanecerá ativo 

enquanto durar a situação de emergência sanitária em 

decorrência da pandemia da Covid-19.

Migração do E-mail Instiutcional 

Com a migração do e-mail institucional para a plataforma 

Google Workspace for Education, o serviço de e-mail ficará 

indisponível aos servidores nos  dias 28 e 29 de agosto, e,  a 

partir de 30 de agosto, os e-mails institucionais deverão ser 

acessados por meio da plataforma Google,utilizando o 

endereço de  seu e-mail institucional e a senha do SUAP. 

Há um tutorial sobre o passo a passo da migração no link  

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-not

icias/2372-dir-anuncia-migracao-de-e-mails-institucionais-para-s

ervidor-google.  

Caso tenha mais dúvidas sobre o processo migratório, há 

uma seção de FAQs pode ser acessada no endereço 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/122-assuntos/

desenvolvimento-institucional/tecnologia-da-informacao/diretoria

-de-infraestrutura-e-redes/2321-migracao-google-for-education-f

aqs. 

Contratação: serviços de limpeza para o Câmpus

A empresa R7 Serviços Terceirizados Ltda é a nova 

prestadora de Serviços Continuados de Limpeza do Câmpus 

Itaquaquecetuba. Suas  atividades iniciaram no câmpus  em 23 

de agosto de 2021,  e a empresa conta  com a mesma equipe 

da empresa anterior. Com relação aos valores, o investimento 

anual previsto para a manutenção do novo contrato de limpeza 

é de R$182.399,91.

 

Na imagem as colaboradoras que vão continuar trabalhando no Campus.
Da esquerda para direita: Maria de Fatima, Giselia e Cleonice.
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Liberação de bolsas para servidores 
técnico-administrativos em Projetos de Inovação 

Em junho deste ano, foi emitido pelo então 

procurador-geral, Marcelo Cavaletti De Souza Cruz, um 

parecer a respeito da possibilidade do pagamento de bolsas 

aos servidores técnico-administrativos. O parecer orienta que o 

IFSP aplique a Portaria SETEC nº 58/2014, que regulamenta a 

concessão de bolsas no âmbito dos Institutos Federais, 

abrindo, assim, espaço para que essas bolsas sejam 

concedidas a todo e qualquer servidor federal.

Com efeito, a partir do lançamento do próximo edital de 

Inovação, previsto para fevereiro de 2022, os servidores 

técnico-administrativos poderão ser proponentes/ 

coordenadores e pleitear bolsas para projetos cooperados de 

pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação.

O diretor do Núcleo de Parceria (Nupar) da Inova, 

professor Fábio Machado, destacou que técnicos 

administrativos com interesse em coordenar projetos de 

pesquisa aplicada e que tenham contatos com empresas 

dispostas a formalizar uma parceria com contrapartida 

financeira podem propor, a qualquer momento, um Acordo de 

Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI). 

Todo o trâmite para a formalização de Projetos de pesquisa 

com contrapartida financeira pode ser acessado no endereço 

https://inova.ifsp.edu.br/index.php/projetos-de-pesquisa-com-c

ontrapartida-financeira

 

 

Resultado das Eleições Conselho de Ensino 

Informamos o resultado da eleição, ocorrida em 03 e 04 

de agosto, para a  recomposição  do CONEN,  2020-2022:

 I - Um representante titular dos Técnicos Administrativos em 

Educação (TAE) e dois suplentes, eleitos por seus pares e no 

limite de um por câmpus; Titular:  Amanda Machado dos Santos 

Duarte, Suplentes: Alessandra L. da Roz e Gleyser W. Turatti;

 II - Um suplente representante do Colégio de Dirigentes 

(Coldir), eleito por seus pares;   Suplente: Ragnar Orlando. 

Hammarstrom;           

III - Um suplente representante dos docentes, eleito por seus 

pares e no limite de um por câmpus; Suplente:  Rodrigo Cleber 

da Silva. Lista de espera: Jonny N. Teixeira  e  Luciano H. 

Trindade;  

IV - Um representante suplente dos Coordenadores do 

Sociopedagógico, eleito por seus pares. Suplente: Lívia Roberta 

da Silva Velloso. 

Mais informações sobre a eleição podem ser acessadas em 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servid

ores/2308-eleicoes-conen-candidatos-podem-se-inscrever-de-1-a-15-de-julh

o

Curso de Capacitação sobre a Plataforma Integra

O Portal Integra é uma solução desenvolvida pelo IFRS 

que permite a qualquer interessado buscar especialistas nas 

diversas áreas de conhecimento, com base em dados públicos 

da Plataforma Lattes;  identificar laboratórios e equipamentos 

disponíveis para projetos de pesquisa e prestação de serviços; 

encontrar servidores para prestação de serviços e projetos 

cooperativos; consultar tecnologias disponíveis para serem 

transferidas e adotadas por instituições públicas e privadas.

A finalização da fase de testes ocorrerá em  29/08 e, em  

2/09,  às 9h, o IFSP fará a capacitação que será transmitida  

em: https://www.youtube.com/user/ifspoficial.  Para mais 

informações sobre a plataforma, clique no endereço abaixo 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noti

cias/2404-ifsp-oferece-capacitacao-na-plataforma-integra 

Campanha aborda  tema conflito de interesses

 O conflito de interesses no serviço público é o tema 

Campanha #IntegridadeSomosTodosNós desenvolvida pela 

Controladoria-Geral da União (CGU)  segundo matéria  

publicada neste mês de agosto no site institucional do IFSP.  

De acordo com site, os agentes públicos também 

podem exercer atividades remuneradas no setor privado, e a 

princípio, não constitui ilícito desde que respeite os limites da 

atuação do agente público no mercado privado. De acordo 

com a matéria, a Lei de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813, 

de 16 de maio de 2013) que trata do tema, a duplicidade de 

funções no serviço público, e a Lei de Conflito de Interesses, 

define as situações que configuram esse tipo de conflito 

durante e após o exercício de cargo ou emprego no Poder 

Executivo Federal.  Para saber mais sobre as situações nas 

quais há conflito de interesse, acesse:  

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas

-noticias-servidores/2401-integridade-campanha-da-cgu-abor

da-o-conflito-de-interesses-no-servico-publico
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Itaquaquecetuba, 31 de agosto de 2021

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)
Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo – CDI)
Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia)
Débora M.  Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)
Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)

Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)
Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)
Sidinei Roberto Nobre Junior (Técnico-Administrativo – CRA)

Suelen Fernandes de Barros (Professor EBTT – Física)

Comissão de Comunicação

Reitor
SILMÁRIO BATISTA DOS SANTOS
Direção Geral do Campus
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
 JULIANA LUCIA MOHR
Coordenadoria de Extensão
PAULA FERRARI
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 de Apoio ao Ensino
LEANDRO DE CAMPOS CARAHYBA DIAS
Coordenadoria de Biblioteca
GESIALDO SILVA DO NASCIMENTO 
Coordenadoria de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio
BRUNO DIAS JUNQUEIRA
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças 
DANIEL PAULINO DE SOUZA
Coordenadoria de Licitações e Contratos
RENATO DE OLIVEIRA MELLO
Coordenadoria de Tecnologia da Informação
LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

Aniversariantes do mês

A Comissão de Comunicação Social

 deseja aos aniversariantes:

Feliz aniversário,

cheio de sorrisos e gargalhadas,

repleto de paz, amor e muita alegria.

Parabéns por mais um ano de vida!

Informamos as seguintes alterações em nosso quadro:

❖ A chegada da servidora Estela Mara de Oliveira, professor da 

área Matemática, por nomeação; o retorno do Professor 

Carlos Narducci Junior que se encontrava afastamento para 

estudo. A Comissão de Comunicação, em nome

❖ A saída dos professores: Michelle Crescêncio de Miranda, 

removida para o campus Sertãozinho, e André Leal Braga, 

término de vigência de contrato. Desejamos-lhes sucesso  

em sua nova trajetória! 

Apresentamos a publicação dos professores Rodrigo 

Faqueri  e Carlos Narducci: 

FAQUERI, R. DE F.; PEREIRA ZARATIN, D. A.. 

Imaginários do(s) deslocamento(s) na 

contemporaneidade: representações dos sujeitos em 

trânsito. Téssera, p. 1-6, 30 jul. 2021. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/tessera/issue/view/218

0Acesso em: 27/08/2021.

Carlos Narducci Jr, Junior N and Abdalla AJ. Recycling 

of the Al Scrap: The Effect of Adding Inoculant Nb+B and 

Mg with Subsequent Heat-Treatment in the Mechanical 

Behavior of Al Alloy. Ann Materials Sci Eng. 2021; 5(1): 

1039. Disponível em: 

https://austinpublishinggroup.com/material-science-engin

eering/published-articles.php. Acesso em: 28/08/2021.
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