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Em  07 de fevereiro de 2022, os discentes dos cursos Técnico Integrado em Mecânica, Técnico Concomitante em Mecânica e 

Licenciatura em Matemática retornaram às aulas presencialmente em nosso câmpus. Quanto aos novos cursos de nível superior, 

Licenciatura em Letras e Bacharel em Engenharia Mecânica, e ao primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática, o 

início das aulas está previsto a partir de 21 de março.

Além dos cursos regulares, há ainda os Cursos de Extensão que iniciarão em 7 de março. Em EAD, temos Alimentação: 

conhecer para fazer escolhas mais conscientes, Desenho Técnico Mecânico Assistido por Computador, Fundamentos da Linguagem 

Visual, Preparatório para ENEM e vestibulares - módulo Ciências da Natureza. Já na modalidade presencial, serão ofertados: 

Automação Pneumática e Automação Eletropneumática, Preparatório Intensivo para o ENEM. Mais informações em: 

https://itq.ifsp.edu.br/images/CEX/Editais/Resultado_Processo_Seletivo_Cursos_de_Extensao_-_Edital_2_de_2022_-_Retificado.pdf

Os cursos “ Microempreendedor Individual – Mei”  e “ Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis” que fazem parte do 

Programa Qualifica estão com início previsto para 14 e 15 de março, respectivamente, e ainda estão com inscrições abertas. Mais 

informações sobre estes cursos podem ser obtidas nos links https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1333 e 

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=1332

 Para a comunidade interna, há o curso “10 lições de Filosofia através dos Mitos Gregos”, na modalidade Curso de 

Aperfeiçoamento interno (CAI), com inscrições abertas até dia 2 de março. Informações sobre este curso podem ser  acessadas em: 

https://itq.ifsp.edu.br/images/CAE/Edital_Curso_CAI_assinado_-_10_lies_sobre_Filosofia_atravs_dos_Mitos_Gregos.pdf

O retorno presencial foi pautado em indicadores locais referentes à pandemia, assim como na exigência do comprovante de 

vacina de todos os alunos e servidores e na obediência ao Protocolo de Biossegurança. Antes, somente havia no câmpus atividades 

presenciais dos setores administrativos e educacionais segundo a escala de trabalho  previamente programada.

De acordo com o Diretor Adjunto Educacional, Rodrigo Faqueri, a  gestão está semanalmente em contato com a secretaria de 

Saúde do Município para obter dados da pandemia na cidade seguindo as normativas previstas pelo Instituto. Mais informações, 

acesse os links:   https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1307-volta-as-aulas-reitor-do-ifsp-da-boas-vindas-aos-alunos 

e https://portais.ifsp.edu.br/itq/index.php/ultimas-noticias/1290-retorno-das-atividades-academicas-presenciais-fevereiro. 

A Comissão de Comunicação deseja a todos um excelente ano acadêmico.   
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REUNIÃO DO CONCAM

 Em virtude  de problemas técnicos e falta de energia no 

câmpus, a reunião  do CONCAM- Conselho do Campus de 

Itaquaquecetuba  ocorreu em 22 de fevereiro de 2022 de forma 

virtual. Na reunião, foram discutidos  e deliberados os seguintes 

assuntos da pauta:  

❖ Aprovação dos Calendários dos Cursos Superiores de 

Licenciatura em Letras e Bacharelado em Engenharia 

Mecânica;

❖ Definição do calendário de reuniões do Concam;

❖ Abertura do processo para composição dos membros 

suplentes, externos e para o secretário (a) do Concam; 

Seleção de bolsistas para os projetos aprovados  

PIBIFSP – edição 2022

Durante o mês de fevereiro, os professores, que 

tiveram seus projetos de Iniciação Científica classificados

entre os cinco primeiros no Edital 26/2021, retificado no edital 

29/2021, selecionaram estudantes para a realização das 

pesquisas. Cinco projetos foram contemplados com bolsas 

do Programa PIBIFSP, com duração de 9 meses, e com início 

a partir de março de 2022. As pesquisas a serem realizadas 

com os bolsistas selecionados em nosso câmpus são:

❖ Uma horta agroecológica para o IFSP-ITQ: viabilidade,

potencialidades e desafios, que será realizada pelo estudante 

José Vitor Dias Tutu,  sob orientação do Prof. Ms. Rodolfo 

Liporoni Dias;

❖ Análise do grau de recalque e comprimento de contato

do cavaco na ferramenta de corte para diferentes condições 

de usinagem de um porta-ferramentas refrigeradas 

internamente com nanorefrigerantes, sob orientação do Prof. 

Dr. Renan L. Fragelli, e que será desenvolvida pela estudante  

Anne Karoline L. N. Oliveira.

❖ Estudo computacional da interação de modelos de

celulose com solventes inovadores, sob orientação do Prof. 

Dr. Cleiton Domingos Maciel. O processo de seleção de 

bolsista ainda está em andamento.

❖ Representações de mulheres cientistas em obras 

audiovisuais biográficas: o caso de Marie Skłodowska-Curie, 

a ser desenvolvida pela estudante Simony Abreu de Morais,  

sob orientação da Profa. Dra. Suelen Fernandes de Barros.

❖ Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em

Itaquaquecetuba /SP: propostas para mitigação da geração 

de Gases do Efeito Estufa, sob orientação do Prof. Dr. Aurélio 

B. Amaro. O processo de seleção de bolsista ainda está em 

andamento.

Parabenizamos a todos pelos projetos contemplados 

com as bolsas do PIBIFSP e desejamos uma pesquisa de 

sucesso aos docentes e estudantes.

CALENDÁRIO ELEITORAL 2022 E ORIENTAÇÃO 

Com a publicação do Ofício Circular nº 

44/2022/SEI-MCOM, a  Secretaria Especial de Comunicação 

Social, em consonância com a Resolução do TSE nº 

23.674/2021,  que disciplina o  Calendário Eleitoral de 2022, 

divulgou orientações aos órgãos quanto ao calendário eleitoral 

e as condutas vedadas aos agentes públicos, especialmente 

aos integrantes do SICOM.  O calendário eleitoral 2022 e as 

orientações aos órgãos podem ser acessadas no link 

https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/

copy2_of_Calendario_Eleitoral_Secom_v5.pdf.

Política de Comunicação do IFSP

Em 15 de fevereiro deste ano, IFSP iniciou oficialmente o 

processo de revisão, aprimoramento e atualização da sua 

Política de Comunicação, conforme previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023, páginas de 320 a 

348). A construção deste documento contará com a consultoria 

do professor Wilson da Costa Bueno, responsável pela criação 

das políticas de Comunicação de outros  Institutos federais como 

o IF Goiano, o IFSC, o IFRS e o Ifes. As etapas do processo de 

construção da Política de Comunicação podem ser 

acompanhadas no link : https://ifsp.edu.br/politicadecomunicacao
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Itaquaquecetuba, 28 de fevereiro de 2022

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)
Anderson de O. Campos (Técnico-Administrativo – CDI)
Débora M.  Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)
Gabriel Adams (Professor EBTT –  Português/Espanhol)

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)
Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Ricardo Takazu  (Técnico - CTI)
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
LUIS MATEUS DA SILVA SOUZA 
Coordenadoria de Extensão
GABRIELA  PETERS.G. LEVY
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 do Curso Licenciatura em Letras
 JULIANA LUCIA MOHR
Coordenadoria do Curso Bacharel em Engenharia Mecânica 
 RENAN LUIS FRAGELLI 
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
LEONARDO TORRES 

Informamos inclusão em nosso quadro de servidores das 

professoras:  

❖ Kelly Cristina Rosa Drudi,  área da Matemática; 

❖ Fernanda de Melo Fernandes, área  da  Mecânica. 

Em nome do Câmpus Itaquaquecetuba, a Comissão de 

Comunicação dá  boas vindas às docentes. 

 Aniversariantes do mês

 Desejamos que cada um celebre o seu dia especial com aqueles 

que mais ama e  que tenha seu coração aquecido com todo o 

amor que receber.

Feliz aniversário!!!

Informamos neste mês a publicação do trabalho da 

professora Dra. Suelen Barros . 

BARROS, S. F., VANIN, V. R., MAIDANA, N. L.; 

MALAFRONTE, A. A., FERNÁNDEZ-VAREA, J. M.; 

PINDZOLA, M. S.. Experimental and theoretical 

L-subshell ionization cross sections for Bi by electron 

impact from the L3 threshold to 100 keV. Physical Review 

A, volume 105, número 012818. DOI: 

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.012818. Em:  

https://docs.google.com/document/d/13nIJ6wRnP3VC3AZdJ

glVR9AcR0l4YWLv-Dxq7ewNO1w/edit#. Acesso em 

25/02/2022.
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