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Semana Nacional da Consciência Negra e Diversidade

Entre os dias 17, 18 e 19 de novembro foi realizada a IV Semana da Consciência Negra e Diversidade no Campus 
Itaquaquecetuba do IFSP. A quarta edição dessa Semana teve por objetivo promover discussões acerca das temáticas da diversidade 
cultural e relações étnico-raciais.

 Em nosso câmpus, o evento ocorreu no período da manhã, da tarde ou da noite, com apresentações de alunos, servidores e 
convidados. Todas as atividades foram transmitidas pelo canal oficial do campus no Youtube, de maneira a incentivar a participação 
não só da comunidade interna, mas também da externa. Parabenizamos a todos envolvidos por mais essa edição do evento que traz 
para discussão uma temática extremamente necessária e importante tanto para o processo educacional de nossos alunos, quanto na 
formação de nossos servidores. A programação promovida pelo campus pode ser acessada em  está  disponível no endereço abaixo:  
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1233-iv-semana-da-consciencia-negra-e-da-diversidade-2021-do-campus-itaquaquece
tuba.

Informes do Concam de Itaquaquecetuba

Na reunião de 18/11, houve a seguinte pauta e deliberação:    

Calendário acadêmico: foi aprovado o calendário para ano 

letivo de 2022 por unanimidade. 

Revisão e alteração do PDI: após as mudanças elaboradas 

pela Comissão de Revisão deste documento, o Concam, por 

unanimidade, aprovou:  a) exclusão do curso de Licenciatura 

em Física, que, após ter passado por uma avaliação do NDE 

do campus, chegou-se à conclusão que não seria viável a 

implantação deste curso por motivo de infraestrutura e  baixo 

número de concluintes deste curso; b)  implantação dos  

cursos  Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio 

e PROEJA Integrado ao Ensino Médio, previsto para  2023,  

e com investimento na infraestrutura do campus (construção 

de novos blocos de salas e laboratórios) até 2028  a fim de 

que a oferta destes cursos não seja prejudicada no futuro; c) 

a aprovação do relatório final do PDI.

O acesso à ata está disponível no link abaixo:   
https://suap.ifsp.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/2599

42/

Informes sobre Política de Assistência Estudantil 

Kits de Alimentação

Informamos que no início do mês, em 03/11/2021, por meio do 

Comunicado 11/2021, 28 alunos que não foram contemplados com 

os kits em outubro foram chamados para fazer a retirada das 

cestas alimentares. Além disso,em comunicado nº12/2021 CAE, 

publicado no dia 19/11/2021, cerca de 152 alunos foram 

convocados para retirar os Kits de alimentos. A entrega foi 

realizada entre os dias 24/11/2021 a 26/11/2021. 

Conectividade – Inclusão digital

O programa auxílio conectividade, por ser de fluxo contínuo, 

continua atendendo os estudantes inscritos no Programa de 

Auxílio Permanência (PAP) com empréstimo de computadores e 

com os chips de acesso à Internet do Programa Alunos 

Conectados. 
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IFSP- ITQ empresta prédio  para Secretaria de Saúde 
do município para ação de promoção à saúde  

 Em  05/11 foi realizada pela Secretaria de Saúde de 

Itaquaquecetuba a campanha de vacinação e testagem contra o 

coronavírus. A ação também contou com outros serviços de saúde 

para a comunidade local, como aferição de glicemia, avaliação 

nutricional e testes rápidos de IST e Sífilis. Na ocasião, os 

servidores e colaboradores do nosso Câmpus, maiores de 18 

(dezoito) anos ou mais que  já  tinham tomado a segunda dose da 

vacina contra a Covid-19 há pelo menos seis meses (independente 

da fabricante),  também puderam tomar a terceira dose da vacina. 

 

Processo seletivo para Cursos  2022.1

De acordo com  informações da Comissão Local de 

Processo Seletivo do nosso câmpus, o processo seletivo 

teve seu prazo prorrogado para inscrições para 24/11. Foram 

realizadas 70 inscrições para o curso de Técnico em 

Mecânica nas modalidades Concomitante e Subsequente. Já 

para a modalidade de Técnico Integrado ao Ensino Médio, 

houve 138 inscrições. Está prevista para 02/12/2021, após às 

20h,a publicação da lista preliminar dos inscritos  e para  

03/12/2021 a possibilidade de entrada com recurso contra a 

referida lista. Mais informações podem ser obtidas na página 

oficial ifsp.edu.br/ps2022.

Aniversariantes do Mês 

Desejamos que cada um dos aniversariantes deste  mês 

Tenha um feliz aniversário

Cheio de sorrisos e gargalhadas,

Repleto de paz, amor e muita alegria.

Parabéns por mais um ano de vida!
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