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Eleição para  Reitor e Diretores do IFSP

Entre 13 e 14 de outubro de 2020,  foi realizado o primeiro turno das eleições para Diretores Gerais de Campus e Reitor.  O processo de 

consulta ocorre de forma paritária-tripartite, com fator de ponderação igual a um terço para cada segmento do colégio eleitoral, constituído 

por docentes (2599), discentes (38171) e técnicos administrativos em educação -TAE (1865). Neste contexto, o entendimento da 

participação da comunidade é mais facilmente perceptível com a análise estratificada dos votos de cada segmento e não apenas pelo 

número total de votantes, de modo que um fator de normalização relativiza a contribuição de todos os atores sociais envolvidos no 

processo.  Foram observadas, de forma global, expressivas taxas de adesão ao processo eleitoral pelos segmentos docente e TAEs, 

situado  em torno de 90% no primeiro turno, com uma redução de aproximadamente cinco pontos percentuais no segundo turno. Para o 

segmento discente,  o percentual de participação no processo diminuiu de aproximadamente 23% para 12% entre os dois turnos. Em 

nosso câmpus,  a eleição para Diretor Geral entre os candidatos Anderson Alves Esteves (TVC - 30,54% ) e Aumir Antunes Graciano (TVC 

- 41,79%) foi decidida em turno único. Quanto à eleição de reitor, houve o segundo turno que ocorreu  entre 26 e 27 do corrente entre 

Silmário Batista dos Santos (TVC - 29,08%) e Wilson de Andrade Matos (TVC - 27,25 %). 

Informamos que o Projeto de Inclusão Digital, elaborado para o 

enfrentamento da crise de saúde pública decorrente da 

pandemia, continua atendendo aos estudantes regularmente 

matriculados no IFSP, que necessitam de apoio para dar 

continuidade aos seus estudos. O objetivo do projeto é  oferecer 

proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade 

que não dispõem de meios para acompanhamento das atividades 

remotas por falta de recursos financeiros para aquisição de 

equipamentos e ou contratação de pacotes de Internet. Com o 

intuito de garantir a permanência e o êxito nos estudos, o projeto, 

desde seu  início, já  permitiu que 100 alunos fossem  

beneficiados  seja com doações de computadores/  auxílio para 

compra de equipamentos, seja com a contratação de serviços de 

Internet.  Para saber mais sobre este projeto, acesse: 

https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php?option=com_content&view

=article&layout=edit&id=803

Entre os dias 19 e 24 de Outubro, foi realizada a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia 2020, com o tema “Inteligência Artificial: a 

nova fronteira da ciência brasileira". O evento foi coordenado pelas 

Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e de Extensão, com a 

participação de 17 câmpus do IFSP. A modalidade utilizada foi online 

devido à  pandemia causada pelo coronavírus .Foram oferecidas 

palestras, bate-papos, encontro temático para aproximar 

pesquisadores de diferentes áreas, além de atividades culturais e  

show de talentos. Dentre os participantes destacamos a participação 

dos docentes de nosso câmpus, a professora Juliana Lúcia, o 

professor Francisco de Oliveira, o professor Luan Alberto, o 

professor Alberto Anduze, o professor Rodrigo Faqueri e o professor 

Ednaldo Leandro. É possível ter acesso às palestras em sua íntegra 

no canal do youtube. Para assistir a elas, clique  aqui.

https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=803
https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnkQm4Mo5F5I4Slo65wDzLy_C8mf2-vjS


Apresentamos as seguintes informações sobre nosso quadro de 

servidores: 

● A servidora  Silvana de Oliveira Ribeiro da Silva, da  CGP,  

foi redistribuída para a UFABC, a partir de 13 de outubro, a 

quem desejamos felicidades em sua nova unidade.

● Em contrapartida, nosso câmpus receberá o bibliotecário 

servidor Gesialdo Silva do Nascimento a quem 

expressamos boas vindas.

Itaquaquecetuba, 03 de  novembro de 2020

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)
Marcos Aurélio Alves e Silva (Professor EBTT Sub. – Matemática)

Comissão de Comunicação

Reitor
EDUARDO ANTONIO MODENA
Direção Geral do Campus
DENILSON MAURI
Diretoria Adjunta de Administração
AUMIR ANTUNES GRACIANO
Diretoria Adjunta Educacional
RODRIGO FAQUERI
Coordenadoria de Apoio à Direção
WANDERLEY MONTANHOLI JUNIOR
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
DOUGLAS WENZLER DA SILVA
Coordenadoria de Registros Acadêmicos
ARTUR MARTINS DE SÁ
Coordenadoria Sociopedagógica
VALTIR MARIA PEREIRA SANTOS
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
IVAN LUIS DOS SANTOS
Coordenadoria de Apoio ao Ensino
LEANDRO DE CAMPOS CARAHYBA DIAS
Coordenadoria de Biblioteca
FERNANDA FERREIRA DA SILVA
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
JOSEMBERG BATISTA DOS ANJOS

Aniversariantes do mês

 A vida é um desfilar de novos começos movidos pelo desafio 

constante de existir e fazer todo sonho brilhar. Parabéns aos 

aniversariantes do mês de outubro, do IFSP.ITQ. Desejamos 

muitas alegrias e realizações !!!

A  Revista Olhares da Unifesp está recebendo artigos de fluxo 

contínuo , além da chamada para  o número temático “ Violência 

Escolar, Direitos Humanos e Responsabilidade” . Para  obter 

informações sobre prazos e  regras de envio, acesse  Saiba mais 

Saiba mais sobre CHAMADA DE ARTIGOS DE FLUXO CONTÍNUO ; Saiba 

maisSaiba mais sobre Chamada de Submissões para 2020/2021

 

Atualização das páginas no site 

Dando continuidade às atividades da Comissão de Comunicação 

informamos que foram criadas as páginas da CPA, Comissão de 

Inclusão Digital e  Comissão de Matrícula. Foram realizados 

também novos ajustes na página da CEX . Para acessar as 

páginas atualizadas, basta entrar no site do Câmpus 

Itaquaquecetuba (https://itq.ifsp.edu.br) e escolher o setor 

desejado.

https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/219
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/219
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/218
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/announcement/view/218
https://itq.ifsp.edu.br/

