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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no IFSP

 Entre os dias 18 e 22 de outubro, o  IFSP promoveu uma programação integrada e virtual para a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), que neste ano teve como tema "A transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o 

planeta". A programação integrada da SNCT do IFSP reuniu os Câmpus Presidente Epitácio, Birigui, Araraquara, Sorocaba, São 

José dos Campos, Capivari, São Carlos, Votuporanga, Pirituba, Itaquaquecetuba, Campinas, Registro, Caraguatatuba, São Miguel 

Paulista e São João da Boa Vista. Além da programação integrada, outros câmpus do IFSP realizaram  atividades próprias para 

divulgar a Ciência e a Tecnologia.

Nosso campus participou da programação integrada e ofertou nos dias 20, 21 e 22/10 palestras proferidas por docentes e 

estudantes participantes de projetos de extensão, além de contar com a presença de convidados de outras instituições. A 

programação promovida pelo campus está disponível em https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1208 e as 

atividade  realizadas ficarão disponíveis mesmo depois do encerramento da SNCT, nos seguintes endereços:

Programação de 20/10: https://www.youtube.com/watch?v=PNzTT4WA6cg

Programação de 21/10: https://www.youtube.com/watch?v=7d91vJ5Z8m

Programação de 22/10:  https://www.youtube.com/watch?v=korPscryph8  e https://www.youtube.com/watch?v=TCuOz2akt2c

Alunos do IFSP Itaquaquecetuba participam de competições e apresentam ótimo desempenho 

Gostaríamos de parabenizar todos os estudantes do  nosso câmpus que participaram da Olimpíada Nacional de Ciências  

(ONC) 2021 e também da vigésima terceira edição da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). A participação em eventos como 

esse, além de enriquecer os saberes dos nossos alunos, também trabalha habilidades específicas que lhe proporcionarão melhores 

condições de se tornarem profissionais diferenciados no futuro.

É com alegria e satisfação que parabenizamos os alunos premiados na ONC:  José Vitor Dias Tutu, aluno do 1° ano C, 

contemplado com Medalha de Bronze e Marcos Winícios Silva Martins, aluno do 1° ano A, contemplado com Menção Honrosa. 

Na  OBI, cumprimentamos os alunos Leandro Silva de Jesus, participante da Modalidade Programação Nível 2, e a aluna 

Rebeca, participante da  Modalidade Programação Nível Senior e, em especial, o aluno André Luis Godoy da Rocha que, na 

modalidade  Programação Nível 2,  obteve o  762  lugar  entre 5747 participantes. 

Resultados como esse mostram o empenho não só dos alunos, mas de toda a equipe educacional do campus, seja no 

incentivo à participação dos estudantes, seja na contribuição significativa para a formação de cada um deles. Sabemos da dedicação 

de todos para alcançarmos mais esse ótimo resultado.

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1208
https://www.youtube.com/watch?v=PNzTT4WA6cg
https://www.youtube.com/watch?v=7d91vJ5Z8m
https://www.youtube.com/watch?v=korPscryph8
https://www.youtube.com/watch?v=TCuOz2akt2c


Informes do Concam de Itaquaquecetuba

❖ Alteração da composição do Conselho do Campus: 

considerando a interpretação do regimento do Colegiado, 

os membros, Lauriberto Paulo Belem - docente e Luiz 

Roberto Botelho Tedesco - TAE  pertencentes 

concomitantemente ao CONSUP, solicitaram 

desligamento do CONCAM e foram substituídos pelos 

respectivos suplentes, Alberto Eloy Anduze Nogueira 

(docente)  e Sidinei Roberto Nobre Junior - (TAE).

❖ Processo Eleitoral no CONCAM.itq: A portaria itq.ifsp n° 

0116 de 07/10/2021 criou a Comissão Eleitoral do 

Conselho do Câmpus, responsável pelo processo eleitoral 

do colegiado para o biênio 2022-2023, que deverá estar 

finalizado até 01.12.2021.

Informes sobre Política de Assistência Estudantil 

Informamos que em 06/10/2021 foi feita uma reunião de 

orientação sobre o Programa de Auxílio Permanência (PAP) 

pela Coordenadoria Pedagógica (CSP) aos novos estudantes 

do Concomitante. Além disso, após todos os trâmites do edital 

(DRG 022/2021) que tratou da abertura de inscrições para o 2º 

semestre foi publicado o comunicado (CSP 34/2021) em 

21/10/2021 com o resultado do processo seletivo homologado. 

Sendo assim, o processo referente aos novos 

estudantes está sendo finalizado e as inscrições deferidas 

foram homologadas e estão em vias de serem encaminhadas 

à contabilidade. Ressalta-se que no período de seleção de 

novos estudantes os pagamentos de todos os beneficiários 

são suspensos devido ao recálculo do valor de cota a ser paga 

com o saldo da verba da assistência estudantil do 2º semestre. 

Estima-se que todos os pagamentos serão retomados a partir 

de novembro. 

Quanto ao Kits de Alimentação, informamos que em  

06/10 foram entregues 13 kits (dois por aluno) e suco de uva 

integral para os novos inscritos, referente aos meses de 

setembro e outubro.  Em 26/10, a partir do comunicado (CAE 

nº 10/2021), os (138) alunos de todos os segmentos inscritos 

no programa que não receberam os kits no chamamento de 

01/10, comunicado (CAE nº09/2021), foram convocados para a 

retirada de dois kits (25 kg/unidade) por aluno e suco de uva 

integral, tendo em vista o resultado do edital nº 21/2021. A 

entrega acontece nos dias 28 e 29/10.

No que diz respeito à conectividade, os estudantes 

continuam sendo atendidos com empréstimo de computadores 

e de equipamentos, e outras demandas que são comunicadas 

à CSP, CTI e à Comissão de Inclusão Digital que têm buscado 

mitigar os efeitos causados pela pandemia, conforme 

divulgado em edições anteriores deste boletim. Enfatizamos 

que o atendimento ao estudante está sujeito à disponibilidade 

orçamentária da Política de Assistência Estudantil do Câmpus.

Chamamento 

Eleição para  Coordenador da  CEX 

Informamos que está aberta a chamada pública para a 

vaga de Coordenador da CEX (Coordenadoria de Extensão). 

Ficarão abertas as inscrições até o dia 03/11/2021 - às 18:00.

Os servidores que desejam participar do processo de 

eleição para esta vaga deverão enviar e-mail para 

drg.itq@ifsp.edu.br com cópia para cdi.itq@ifsp.edu.br para 

manifestar seu interesse. Os e-mails devem ser identificados 

no assunto como "MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - Eleição 

Coordenadoria de Extensão".

Após 03/11/2021, será iniciado o processo de escolha 

do novo coordenador por meio de votação que ocorrerá após 

apresentação das propostas dos candidatos. 



Campus Itaquaquecetuba entra em Fase 2 para retorno das aulas 

De acordo com os estudos realizados pelo GT do campus de Itaquaquecetuba,  a partir de 3/11/2021 nosso câmpus entrará 

para a fase 2 que estabelece apenas o retorno presencial de algumas atividades acadêmicas: monitorias, projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, orientações, apresentação de trabalhos de conclusão de curso e atendimento ao aluno, respeitando o Protocolo 

de Biossegurança para as Atividades Presenciais do IFSP.

No caso do curso Técnico Concomitante em Mecânica- período noturno, estão previstas o retorno  presencial das atividades 

relacionadas à disciplina Automação Industrial, Pneumática e Hidráulica para o 3º  módulo  e as aulas teóricas de Gestão Industrial 

para o 4º módulo. Já para o curso Licenciatura em Matemática, estão previstas atividades de orientação por agendamento conforme 

escala estabelecida no Comunicado N.º 3/2021 - DRG/ITQ/IFSP   enviado aos servidores. 

Parceria do IFSP- ITQ com Secretaria de Saúde do Município*
 

O IFSP Itaquaquecetuba está empenhado no combate à Covid-19 junto à comunidade para possibilitar a retomada gradativa e 

segura das atividades presenciais não só no câmpus, mas em todo o município. Para  isso,  foram convidados os coordenadores da 

Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba, o senhor Alexandre Luiz Affonso Fonseca e a senhora Cleunice Vieria de Almeida, para 

discutir a situação pandêmica local em 15 de outubro de 2021.

Dessa visita, surgiu a solicitação de uso do Câmpus Itaquaquecetuba para o dia 05 de novembro de 2021 com vistas à 

aplicação de doses das vacinas contra a Covid-19 e à promoção de outras ações de saúde referente à ação Novembro Azul para a 

comunidade acadêmica e local.  Solicitação essa, deferida pela Diretora-Geral Substituta, Carla Isabel dos Santos.

Em  21 de outubro,   recebemos a visita dos membros da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Itaquaquecetuba para discutir as demandas  da região, tendo em vista verificar as 

possíveis estratégias para atendimento dessas, além de também verificar os   possíveis diálogos  

sobre oportunidades de estágio na indústria para os alunos dos cursos regulares do IFSP. Na 

imagem ao lado, temos Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba - José 

Luciano e Diretor-Geral do Câmpus Itaquaquecetuba - Aumir Antunes Graciano no laboratório de 

mecânica.  

Diálogos do IFSP- ITQ  com Órgãos Municipais e Empresas Locais* 

Nosso câmpus tem buscado estabelecer parcerias com órgãos municipais e empresas da região tendo em vista estreitar os 

laços com a comunidade externa a fim de não só contribuir com o crescimento e desenvolvimento da cidade, como também 

promover parcerias e oportunidades aos estudantes e demais  membros da comunidade acadêmica. 

Além dessa visita,  a direção de nosso câmpus tem entrado em contato com empresas locais a fim de divulgar nosso 

instituto e de também estabelecer parcerias. Assim, entre os dias 1 e 2 de dezembro de 2021, o IFSP de Itaquaquecetuba  

sediará o evento EXPO TECH – EVENTO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, organizado pela 

Frente Empresarial Pró Itaquaquecetuba, presidida por André Domeni, cujo objetivo é apresentar as novas tecnologias e 

inovações do mercado. Em nossa área de convivência, serão montados estandes de exposições.  Além da participação do nosso 

câmpus, o  evento contará com a participação da Fatec e Etec de Itaquaquecetuba.

* Informações enviadas pelo DAA, com revisão textual da Comissão de Comunicação.  



Representantes do Poder Legislativo Visitam IFSP- ITQ *

A direção-geral de nosso câmpus tem entrado em contato com representantes do poder legislativo a fim de buscar apoio 

(emendas) para viabilizar o crescimento de escola. 

Nesse encontro, foram discutidos temas diversos como a  atual conjuntura econômica, os desafios orçamentários e a divisão 

do instituto.O parlamentar demonstrou grande apreço pela rede do IFSP e colocou-se à disposição da comunidade acadêmica para o 

alcance dos objetivos institucionais. O deputado também aproveitou para conhecer a infraestrutura e o potencial de nosso câmpus e 

recebeu de nosso diretor ofício com pedido para apoio econômico. 

Além desse encontro, houve anteriormente outra visita de representante do poder legislativo em nossa instituição. Em 

3/9/2021, recebemos o deputado  Alencar Santana Braga e sua equipe de assessoria para conhecer a infraestrutura administrativa e 

acadêmica da instituição, bem como o seu potencial de crescimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

O deputado e seus assessores foram recepcionados  pelo diretor-geral,  Aumir Antunes Graciano, 

o Diretor-Adjunto Administrativo, Artur Martins de Sá, o Diretor-Adjunto Educacional, Rodrigo 

Faqueri e o Coordenador de Apoio à Direção,  Wanderley Montanholi. Além das conversas sobre 

as necessidades do câmpus e a apresentação de nossa unidade aos representantes públicos, o  

diretor  também aproveitou a ocasião para entregar ao deputado um ofício solicitando apoio 

econômico (emenda parlamentar) para viabilizar a continuidade das obras no câmpus para o 

exercício 2022.

ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS

Informamos que nosso câmpus foi contemplado com o Ato de Destinação de Mercadorias da Receita Federal do Brasil. Em 

2020, iniciou-se a aproximação e o contato com a Receita Federal e a doação mais recente ocorreu em outubro de 2021 com a 

chegada de equipamentos e materiais (como notebooks, tablets, câmeras e HDs; parafusos e ferramentas; materiais elétricos; 

lâmpadas e luminária)s que serão usados pela escola. 

Em 15 de outubro, em nosso câmpus, o diretor geral Aumir  e os 

representantes do Campus ITQ  e os representantes e Diretores Gerais dos Campus 

Guarulhos, Agostinho, e do Campus Suzano, Zampini receberam a visita  do 

Deputado Federal Paulo Teixeira. Nesse encontro, foram discutidos temas diversos 

como a  atual conjuntura econômica, os desafios orçamentários e a divisão do 

instituto.

Destacamos o recebimento de materiais relevantes e necessários neste momento 

de pandemia causado pelo Covid-19:  900 máscaras N-95 e mais de três mil termômetros 

digitais que já  foram entregues à reitoria para a distribuição às demais  unidades do 

IFSP.

Salientamos que todos os materiais recebidos na doação são triados, organizados 

e registrados pela Coordenadoria de Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio - CAP para 

que sejam cumpridos os ritos administrativos necessários, bem como para a devida 

prestação de contas aos órgãos de controle. O IFSP Itaquá agradece aos servidores e 

colaboradores que auxiliaram no carregamento, transporte e descarga dos materiais.

● Informações enviadas pelo DAA, com revisão textual da Comissão de Comunicação. 

(Ato de entrega dos termômetros digitais 
à reitoria do IFSP: Diretor-Geral Aumir 
Antunes Graciano; o Reitor do IFSP - 
Silmário Batista e o Pró-Reitor de 
Administração do IFSP - José Roberto)



Itaquaquecetuba, 28 de outubro 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)
Gabriel Adams (Professor EBTT –  Português/Espanhol)

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)
Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)
Sidinei Roberto Nobre Junior (Técnico-Administrativo – CRA)
Suelen Fernandes de Barros (Professor EBTT – Física)

Comissão de Comunicação Social 

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
AURELIO BANDEIRA AMARO
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

Informamos as seguintes alterações em nosso quadro de 

servidores:

❖  a chegada do servidor Ronei da SIlva Lopes,  lotado na

CAE, a quem damos boas vindas;

❖ a remoção do servidor Leandro Moreira para o câmpus

Tupã, a quem desejamos alegria e sucesso na nova unidade. 

OLIVEIRA, V. B.; BEATRICE, C. A. G.; LEAL NETO, R. M.; SILVA, 

W.B.; PESSAN, L. A.; BOTTA, W. J.; LEIVA, D. R.. Hydrogen 

Absorption/Desorption Behavior of a Cold-Rolled TiFe Intermetallic 

Compound. Materials Research, v. 24 (6), p. 1-10, 2021. Em: 

https://www.scielo.br/j/mr/a/gfFW3vHfjmcpYvX6Y9xRd7S/?lang=en

Eventos  Diretoria de Relações Internacionais do IFSP

Com intuito de promover ações de internacionalização  

do Instituto, segue informativo dos próximos webinars: 4/11: 

A importância da redação acadêmica em língua inglesa para 

a internacionalização: algumas ferramentas de apoio à 

escrita de artigos científicos;  18/11: O Espanhol na Rede 

Federal de Ensino -perspectivas de trabalho;  02/12: 

Intercâmbio Virtual e Internacionalização: a longa e profícua 

trajetória do Teletandem. 

Todos os eventos serão online às 14 horas, mais 

informações: 

https://www.ifsp.edu.br/noticias/2575-arinter-promove-webina

rs-sobre-internacionalizacaos 

Aniversariantes do Mês 

Desejamos que todos os dias de sua vida sejam preenchidos 

com paz, amor, alegrias, boas amizades e infinitas bênçãos. 

https://www.scielo.br/j/mr/a/gfFW3vHfjmcpYvX6Y9xRd7S/?lang=en

