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Atividades  da Semana de Consciência Negra e da Diversidade

Nos dias 18 e 19 de novembro aconteceu a Semana da Consciência Negra e da 
Diversidade no IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba cujo tema No sufoco! estabeleceu 
diálogos com o texto do filósofo Achille Mbembe “O direito universal à respiração” e os 
trágicos assassinatos de George Floyd nos E.U.A e, mais recentemente, João Alberto 
Freitas em Porto Alegre, por sufocamento. Foram oferecidas diversas atividades ao vivo, 
transmitidas principalmente pelo canal Youtube do Câmpus, que estão assim disponíveis: 
em (https://www.youtube.com/channel/UCu3W_m-BmY659UI7IwAAzYA). 

De diferentes maneiras, a programação proposta contemplou as temáticas afro-diaspóricas 
e da diversidade, indicando a urgência e necessidade da abordagem e reflexão desses 
temas na escola de forma contínua e permanente, visto que nos últimos tempos, em todo o 
mundo, as violências contra as populações negras e demais grupos sociais tidos como 
“diferente” (o outro) têm sido frequentes. O debate sobre estes temas precisa estar  
constantemente nas práticas educacionais visando à construção de uma sociedade justa.

Alunos do Câmpus Itaquaquecetuba  em eventos  

Mesmo durante a pandemia, nossos alunos estão participando  

de diversos eventos. Vejam alguns deles:  

2ª fase da III OMIF- Olimpíadas de Matemática dos Institutos 
Federais

 As Olímpiadas que ocorreram entre 20 e 22 de Novembro, em 
versão online, contaram com a participação dos alunos do curso 
do Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino  que receberam 
premiações como mérito de realização da prova online. Foram 
contemplados os alunos, Gabriel Wendell Moreira Amorim  (1°A), 
Maysa Mayumi Matsunaga (3°A) e André Luís Godoy da Rocha 
(1°B) receberam, respectivamente, as seguintes premiações, 
medalha de prata, medalha de bronze e menção honrosa. 
Parabéns aos nossos alunos!

XIII Congresso de Iniciação Científica Júnior 

O aluno Felipe Prospero Dos Santos, do 2A do Curso Integrado 

em Mecânica, teve seu trabalho aceito no Congresso de Iniciação 

Científica  da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina, em  

MG).  Por meio da plataforma online do google meet, o aluno 

apresentou seu trabalho intitulado “Aplicação e análise de brise 

soleil externo para melhoria do conforto térmico nas salas de aula 

do IFSP - Campus Itaquaquecetuba”, sob a orientação do 

professor de nosso câmpus Renan Luis Fragelli. Parabenizamos 

nosso aluno e também o orientador pela pesquisa. 

O ensino remoto e a inclusão digital no Câmpus 

Como já é de conhecimento, o ano letivo está sendo ofertado de 
forma remota devido à pandemia, e, como forma de propiciar a 
educação a todos, os cursos de extensão seguiram o mesmo 
caminho. O curso Perspectivas Sociológicas: Divisão do 
Trabalho e Individualidade na Modernidade, que teve início no 
dia 26/11/2020, abordará as perspectivas sociológicas acerca da 
relação entre divisão do trabalho e individualidade. Já o curso “As 
imagens de Hitler no cinema: 'messias', 'demônio' e 
'pop-star'”, previsto para 23/11/2020, apresenta como objetivo 
explorar e discutir algumas das diferentes abordagens 
cinematográficas da imagem de Adolf Hitler sob uma perspectiva 
sociológica.

Informamos também que diversos estudantes de nosso Câmpus  
estão sendo contemplados pelo Projeto de Inclusão Digital, que já 
teve a oitava lista de inscritos publicada em  24/11/2020. O projeto 
tem por objetivo oferecer proteção social aos estudantes em 
situação de vulnerabilidade que, devido à impossibilidade de 
meios para acompanhamento das atividades durante o ensino 
remoto, não consigam suprir as despesas que garantam a 
permanência e o êxito nos estudos no período de pandemia. 
Neste mês de novembro também se encerrou o prazo para 
prestação de contas dos alunos contemplados na primeira, na 
segunda e na terceira lista. 

https://www.youtube.com/channel/UCu3W_m-BmY659UI7IwAAzYA
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Aniversariantes do mês

Feliz aniversário !!!  Ao receber esta mensagem, o nosso desejo 

é que você receba nossos votos de um começo de um novo ciclo 

em sua vida repleto de realizações. Parabéns !

e 

 

Acontece no IFSP  

Chamada para professor visitante em Portugal  

Estão abertas as inscrições  até 10/12/2010 para participar do 
processo seletivo aberto pelo  edital do Instituto Politécnico de 
Bragança - IPB- Portugal para trabalhar como professor 
visitante no  período previsto   de 17/02/2021 a 17/07/2021  ou  
de 6/9/2021 a 6/02/2022.  Para mais detalhes sobre as áreas  
que estão abertas e sobre os requisitos, acesse: 
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/arinter/ipb_professor_vi
sitante_-_visiting_professor.pdf

Chamada para curso "Lei 8.112/90 e suas alterações" 

Já se encontram abertas, no período de 18/11 a 13/12,   as 
inscrições  para  o curso online de 40 horas sobre a Lei 
8.112/90 destinada  aos servidores. O link para a inscrição é  
https://mooc.ifsp.edu.br/course/lei-8112-90-e-suas-alteracoes/i
ntro . Para mais informações sobre o curso, acesse o link 
abaixo: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-
noticias-servidores/1904-ifsp-oferta-curso-sobre-a-lei-8-112-90
-e-suas-alteracoes

Informamos a publicação do artigo de nosso colega 
Afrânio: 

SILVA, A. T. Verdade, Coragem e Educação Política. In: 
Ivanio Dickmann (org.). Educar é um ato de coragem. 
1.ed. Veranópolis: Diálogo Freiriano, 2020. (v. 1) ISBN 
978-65-87199-31-3.

Informamos o retorno do servidor Luiz Roberto Botelho Tedesco 
de sua licença. Desejamos-lhe boas vindas! 
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