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O Projeto “Do IFSP Itaquá para o mundo digital: Ciência, Tecnologia e Educação a serviço da comunidade”, criado em 

julho de 2020 pelos professores Dr. Aurélio Bandeira Amaro, Dra. Gabriela Peters Goncalves Levy e Dra. Carla Isabel dos Santos 

Maciel, tem como objetivo ampliar os laços do Campus Itaquaquecetuba com a comunidade local por meio das plataformas digitais 

Instagram e YouTube. O Projeto foi elaborado para atender ao edital nº 196/2020, lançado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSP, que 

visava ao desenvolvimento do programa institucional de apoio às  atividades de extensão em período de distanciamento social.

A aprovação do projeto inscrito estava submetida a duas etapas de seleção: a primeira se daria pela Coordenadoria de Extensão 

do Câmpus de origem e, após a aprovação por este setor, o projeto passaria pela segunda etapa, a de análise da equipe da 

Pró-Reitoria de Extensão do IFSP. Caso aprovado,o  edital previa contemplar até 6 bolsas de R$ 500,00 (sendo R$ 400,00 destinado à 

bolsa e R$ 100,00 para  auxílio conectividade).

O Projeto elaborado pelos professores de nosso câmpus prevê a integração de duas páginas já existentes do Instagram que 

foram criadas por dois grupos distintos de servidores da Comunidade IFSP–ITQ: a página @ifizcafé (início em março de 2020), que 

produz conteúdos sobre temáticas transversais que possam ser do interesse dos estudantes do Câmpus e do entorno (agendas 

culturais, técnicas de estudos, mercado de trabalho, entre outros) e a página @projetoliterarte (início em maio de 2020) cuja  proposta é 

produzir conteúdos relacionados à Literatura, Arte e temas transversais como Física e Atualidades.

O Canal do Câmpus no YouTube se integra ao projeto ao proporcionar à comunidade externa e interna a transmissão de 

palestras, eventos e Semanas Temáticas realizadas pelo Câmpus ( Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Semana da 

Consciência Negra e Diversidade). Além da transmissão destas atividades, são proporcionados à comunidade vídeos sobre as 

pesquisas científicas produzidas por alunos e servidores do Câmpus (Projeto #ComCiência) e depoimentos de alunos sobre as 

experiências oportunizadas por nossa escola (Projeto Educação que nunca sai de moda). Com isso, estreita-se cada vez mais a relação 

Pesquisa e Ensino no câmpus.

Para a execução e planejamento das páginas @ifizcafé e @projetoliterarte e do Canal no YouTube, no que se refere à execução 

dos projetos, à postagem do material final nas redes sociais e de seu acompanhamento, o projeto conta com uma equipe  de 20 

membros (12 servidores, 6 alunos bolsistas e 2 alunos voluntários). Em janeiro de 2021 as bolsas destinadas a esse projeto e   

provenientes da PRX foram encerradas. Todavia, em um esforço conjunto entre a coordenação do projeto, a Coordenadoria de 

Extensão, Diretoria Adjunta-Administrativa e a Direção-Geral do Câmpus, foram alocados recursos próprios para a continuidade do 

projeto até abril de 2021. Parabenizamos os responsáveis pelo Projeto e sua equipe pela iniciativa!



Processo seletivo para Cursos técnicos do IFSP 

As inscrições para o processo seletivo do IFSP, com oferta 

de 5.563 vagas para cursos técnicos gratuitos em 36 câmpus 

para o primeiro semestre de 2021, compreenderam o período de 

7 de dezembro de 2020 a 24 de janeiro deste ano.

Em nosso câmpus, foram oferecidas 80 vagas para o 

Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio no 

período Integral e 40 vagas para o Curso Técnico em Mecânica 

Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio no período Noturno. 

Foram deferidas 340 inscrições, das quais 200 são para  o Curso 

Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio e 140 para o 

Curso Técnico em Mecânica Concomitante/ Subsequente ao 

Ensino Médio. 

A classificação dos aprovados se dará por meio de análise 

do histórico escolar e a divulgação está prevista para o dia 17 de 

fevereiro. Já o período de matrículas ocorrerá de 23 a 26 do 

mesmo mês. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: 

selecao.itq@ifsp.edu.br ou pelo site:https://portais.ifsp.edu.br/itq/ 

Auxílio Conectividade e Kits de Alimentação

Informamos que o Auxílio Conectividade e os Kits de 

Alimentação continuam beneficiando nossos estudantes. No dia 

22 de janeiro foi publicado o comunicado CSP 02/21 referente à 

10ª lista de homologação definitiva de inscrições para os alunos 

que se inscreveram no projeto.  Com isso, mais de 153 discentes 

já foram contemplados com o auxílio para compra de 

equipamentos eletrônicos e contratação de pacotes de dados de 

Internet. Este número ainda não abrange os alunos da 10º 

listagem, que ainda receberão o pagamento. Ressaltamos que o 

projeto terá vigência enquanto permanecer o ensino remoto, em 

decorrência da emergência sanitária. Durante esse período, os 

alunos poderão fazer inscrição para requerer o benefício.

Quanto aos kits de alimentação, no dia 13 de janeiro foi 

publicado comunicado convocando os estudantes para retirada 

do lote referente aos meses de janeiro e fevereiro. Com entrega 

prevista para ser realizada entre 19 a 21 de janeiro, o período foi 

ampliado, devido às demandas de horários dos alunos. Para este 

último lote, até o momento, foram distribuídos aproximadamente 

260 kits, sendo 2 kits para cada aluno. Salientamos que o 

câmpus está adotando todos os protocolos de segurança na 

entrega dos alimentos. 

IFSP institui Política de Promoção à Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho

Regulamentada pela Portaria Portaria nº 4.389/2020, a 

Política tem por objetivo nortear a prática de promoção à saúde, 

segurança e qualidade de vida no trabalho para os servidores e 

colaboradores. Para tanto, os  Câmpus devem  elaborar projetos 

que destinem até 5% da carga horária semanal dos servidores 

para ações que visem à qualidade de vida no trabalho.

Além de atividades que estimulem a interação entre os 

servidores e colaboradores, setores e câmpus, a 

PSQVIDA-IFSP prevê atividades que visem à valorização do ser 

humano como protagonista das atividades laborais, à promoção 

de um ambiente coletivo, colaborativo e solidário tendo em vista 

o bem-estar e o êxito institucional. Também visa ao 

reconhecimento e à valorização das contribuições dos 

servidores e colaboradores no cumprimento da função social da 

Instituição. A reportagem completa publicada no site da Reitoria 

pode ser acessada aqui, assim como a íntegra da Portaria nº 

4.389/2020.

Parceria IFSP para cursos de Pós-Graduação 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRP) do 

IFSP informa que estão abertas, até o dia 29/01, as inscrições 

para o processo seletivo para ingresso no curso de 

pós-graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em 

Matemática da Unesp, Câmpus Rio Claro. Mediante acordo de 

cooperação educacional entre estas duas instituições, está  

prevista a reserva de quatro vagas para servidores 

técnico-administrativos e docentes do Instituto que possuem 

diploma de curso superior em Matemática (Licenciatura Plena ou 

Bacharelado) ou em áreas afins.

Para a lista de documentos necessários e informações 

sobre processo seletivo, indicamos os seguintes links:  

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

cias-servidores/1978-mestrado-profissional-da-unesp-tem-vagas-

reservadas-aos-servidores-do-ifsp ou 

https://igce.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos/mate

matica-universitaria/principal/

Informações sobre o programa podem ser obtidas 

enviando mensagem para e-mail sta-igce@rc.unesp.br. Dúvidas 

sobre a documentação, poderão ser encaminhadas ao  email 

dpg@ifsp.edu.br, da  Diretoria de Pós-graduação (DPG/PRP).
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Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)
Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)
Marcos Aurélio Alves e Silva (Professor EBTT Sub. – Matemática)
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Damos boas vindas a dois novos servidores que entraram 

em exercício em 19/01, os Assistentes em Administração: Vinicius 

da Rosa Araújo  e Viviane Aniceto Stenzel. Apresentamos nossos 

agradecimentos ao trabalho do Professor Pedro Moreira de Godoy 

em nosso câmpus e desejamos-lhe sucesso em seus futuros 

projetos profissionais.  
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Aniversariantes do mês

Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, trazendo 

equilíbrio e sabedoria que lhe darão a receita ideal para aproveitar 

o melhor que a vida tem a oferecer. Muita saúde, amor, paz, fé, 

esperança, alegrias e prosperidade aos aniversariantes de Janeiro.
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