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Cerimônia de Posse: Reitor e Diretores-Gerais 2021-2025  

Em 13 de abril de 2021, em ato solene no Ministério da Educação, o Professor Silmário 

Batista do Santos tomou posse oficialmente como Reitor do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo e ocupará o cargo durante o quadriênio 2021 – 2025. Já 

a posse dos novos diretores-gerais dos 37 campus de IFSP ocorreu  em 14 de abril e foi 

presidida pelo novo reitor Prof. Silmário e contou com a presença do Professor Eduardo 

Antônio Módena e demais  pró-reitores. 

❖ Convite aos servidores para participar da 

Comissão de Inventário.

Tendo em vista a necessidade de executar o processo de 

inventário no câmpus, a direção irá reforçar convite a 

servidores para participar desta atividade.

❖ Convite aos servidores para função de secretário 

(a) do Concam.

Foi aprovada a proposta de vinculação de um servidor à 

secretaria do colegiado visando a promover mais celeridade 

aos processos apreciados em relação à tramitação, 

divulgação e deliberações realizadas na reunião. Será 

formalizada a regulamentação desta demanda, bem como o 

número de horas mínimo vinculadas à função.

❖ Avaliação e Apreciação dos Cursos CAI

Foram discutidos e aprovados por unanimidade os cursos de 

aperfeiçoamento interno:

● Fundamentos de Linguagem Visual – Proponente: 
prof. Erik Benedicto

● “Língua Inglesa – leitura instrumental para 
graduandos” – Módulo Introdutório – Proponente: prof. 
Ana Paula Faria

● Espanhol Intermediário – Proponente: prof. Rodrigo 
Faqueri

Deliberações do CONCAM 

Na reunião de 29 de abril, a discussão e deliberação de ações 

ocorreram com a seguinte pauta:

❖  Abertura de eleições para a recompor o Conselho: 

Foi deliberado pela recomposição do quadro de membros do 

CONCAM, no formato adotado em 2018, mas com votação 

realizada de forma online.

❖  Informes da DAA: 

Aprovação Orçamentária: O Diretor Adjunto Administrativo  relatou 

que a proposta orçamentária aprovada pelo CONCAM foi aceita 

pela Reitoria com ressalvas para a possibilidade de contratação 

orçamentária.  No entanto, destacou que, sobre o valor estimado, 

houve um corte de aproximadamente 2,5% e que há a possibilidade 

de o MEC determinar novos cortes. 

Rescisão Contratual: O IFSP rescindiu o contrato com a construtora 

F. Cordeiro (responsável pela construção do Galpão) por não 

cumprir as cláusulas contratuais, possibilitando, assim, a abertura 

para a contratação de uma nova empresa.

 

Desejamos sucesso e grandes realizações ao novo reitor, diretores-gerais dos demais campus e, especialmente, ao Prof. Aumir 

Antunes Graciano, que tomou posse como Diretor-Geral do Câmpus Itaquaquecetuba. Aproveitamos a ocasião para prestar nossos 

agradecimentos ao Prof. Denilson Mauri, pelo trabalho realizado  na implantação e na direção de nosso câmpus durante o período 

de  novembro/2014 a abril de 2021.  



Informativo sobre Projetos de Inclusão Estudantil 

Auxílio Conectividade muda para “Alunos Conectados”

O auxílio conectividade, uma das ações do câmpus destinada a beneficiar os estudantes, foi retomado em abril, após o período de 

férias escolares. É importante ressaltar que embora tenha havido alterações na oferta deste benefício, o auxílio para compra de 

equipamentos eletrônicos continuará. No que diz respeito à conectividade, os estudantes estão sendo migrados para o projeto “Alunos 

Conectados”, do MEC. Esse programa fornece chips de dados para que os alunos acessem a rede de dados de Internet.

O pagamento do auxílio conectividade será efetuado enquanto os alunos não receberem os chips de dados do “Programa Alunos 

Conectados”, a partir do recebimento do chip, o auxílio em dinheiro será descontinuado. A comissão de Inclusão Digital estabeleceu 

que irá manter a oferta de auxílio em dinheiro para contratação de pacotes de Internet para os alunos que, porventura, tiverem 

problemas com o uso do chip de dados.

No começo do ano letivo, abril/2021, foram entregues 43 chips, num total de 66 chips recebidos pelo câmpus. No dia 19/04 havia um 

excedente de cerca de 20 chips para serem entregues aos estudantes inscritos no programa. Seguindo todos os protocolos de 

segurança, a entrega dos chips contou com a participação de servidores que se deslocaram até a instituição para auxiliar na entrega. 

Distribuição de Kits alimentação no câmpus

Em 31 de março, o IFSP Câmpus Itaquaquecetuba, em observação ao Edital ITQ nº 27, de 03/09/2020, divulgou uma lista aos 

estudantes matriculados nos cursos de nosso câmpus convocando-os para retirada dos kits de alimentação referente aos meses de 

março e abril. Informamos que esta ação também permanecerá e, a compra de novas cestas básicas está em processo de licitação, 

com data prevista para ocorrer em aproximadamente um mês.

Acontece no IFSP 

Prazo para pedido de ressarcimento à saúde suplementar

Conforme Comunicados n.º 10/2021 e n.º 11/2021 emitidos pela DDGP/DGP, os servidores que fizeram jus ao benefício de 

Ressarcimento à Saúde Suplementar em 2020 deverão apresentar a comprovação de pagamento do plano de saúde e o formulário 

eletrônico específico devidamente preenchido até 31 de agosto de 2021. Fique atento ao prazo, pois a entrega parcial ou ausência de 

comprovação anual de pagamentos acarretará a exclusão automática do benefício na folha de pagamento de setembro de 2021. O 

procedimento deverá ser feito exclusivamente via processo eletrônico. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em 

contato com a CGP ( Coordenadoria de Gestão de Pessoas),por meio do  e-mail cgp.itq@ifsp.edu.br

 IFSP firma parceria com novas administradoras de planos de saúde

Graças aos acordos de parceria firmados entre o Ministério da Educação e seis administradoras de benefícios no início deste ano, 

desde 8 de abril, os servidores do IFSP passaram a ter mais opções de planos de saúde e prestação de serviços, os quais podem ser 

contratados por servidores ativos e inativos. Os planos possuem cobertura em âmbito nacional e dentre os serviços de saúde a 

serem oferecidos, constam: assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, 

compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no país, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 

similar, para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Além disso, a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional buscará viabilizar, por meio 

desses convênios, mais ações que promovam a saúde e qualidade de vida dos servidores do IFSP. Para mais informações acesse:  

https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias-servidores/2087-ifsp-firma-parceria-com-novas-administradoras-de-planos-de-saude

https://www.ifsp.edu.br/images/dgp/Comunicados/2021/Com_10_2021_Recadastramento_Anual_do_Ressarcimento__Sade_Suplementar_2021.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/dgp/Comunicados/2021/Comunicado-11-2021-DGP.pdf
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias-servidores/2087-ifsp-firma-parceria-com-novas-administradoras-de-planos-de-saude


Itaquaquecetuba, 30 de abril de 2021

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)
Artur Martins de Sá (Técnico-Administrativo – CRA)
Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia)
Débora Mariana 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)

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
ELIZABETH RUBLIAUSKAS GIACHETTI 
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

Divulgamos a publicação de nosso colega Prof. Anderson:

ESTEVES, Anderson Alves; “Da Racionalidade não 

Violenta: A Razão Pós-Tecnológica em Herbert Marcuse”, 

p. 51-66. In: Teoria Crítica, Violência e Resistência. São 

Paulo: Blucher, 2021. ISBN: 9786555500790, DOI 

10.5151/9786555500790-03.

Informamos as seguintes alterações em nosso quadro:

● a remoção do servidor Denilson Mauri para o campus 

Guarulhos, a quem desejamos sucesso;

● a  redistribuição do servidor Caio B. Wetterich ao IFTM. 

Em seu lugar, veio o Prof. Ricardo Spagnuolo Martins.  

Desejamos realizações aos professores;

● a saída do professor substituto, Ricardo Alves, a quem 

agradecemos pelo trabalho e desejamos boa sorte.

Aniversariantes do Mês 

Parabéns a todos por mais um ano de vida!

Aliado ao desejo que tenham uma vida,

Recheada de sorrisos e gargalhadas,

Repleta de paz, amor e muita alegria, 

A Comissão de Comunicação deseja um Feliz aniversário!!!!


