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Processo Eleitoral para escolha de Reitor e Diretores do IFSP
Na reunião ordinária de 04 de agosto de 2020,  o Conselho Superior do IFSP (Consup) deflagrou o processo eleitoral para a 

escolha de reitor e de diretores-gerais do IFSP para mandatos dos próximos quatro anos (2021 a 2025).

Ficou estabelecido que a eleição terá dois turnos e será realizada exclusivamente por meios virtuais em razão da pandemia.  O 

processo tem 90 dias para ser concluído a partir da data de deflagração.

As eleições se darão em conformidade com o que prevê a lei de criação dos Institutos Federais (11892/08) e o decreto 6986/09 

que disciplina os artigos que tratam do processo de escolha dos dirigentes dos Institutos. As etapas do processo eleitoral que envolvem 

escolhas da Comissão Eleitoral Central e Comissões Eleitorais Locais, elaboração do código eleitoral, cronograma geral do processo 

podem ser acompanhadas em https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1715. 

Participem!

Edital de Chamada para Inclusão Digital aos alunos do IFSP-ITQ

O câmpus Itaquaquecetuba abriu chamada pública para composição de banco de dados de estudantes interessados em participar 

do projeto de Inclusão Digital, elaborado para  aulas remotas que se fazem necessárias diante da crise de saúde pública causada pela  

pandemia da COVID-19. 

A chamada pública está vinculada à Política de Assistência Estudantil do IFSP e tem objetivo colher os dados dos estudantes 

regularmente matriculados no IFSP e que tenham necessidade e interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital, estendendo a 

proteção social aos estudantes em situação de vulnerabilidade que, devido à impossibilidade de meios para acompanhamento das 

atividades durante o ensino remoto, não podem suprir despesas que garantam a permanência e o êxito nos estudos no período de 

pandemia.

O projeto de Inclusão Digital prevê: auxílio financeiro para apoiar os estudantes na contratação de pacotes de internet durante a 

pandemia e intermediação de Doação de Equipamentos por meio do Edital 23/2020 ou auxílio financeiro para subsidiar a compra de 

equipamentos eletrônicos como desktops e notebooks.

Entrega de Kits Alimentação – 2ª Chamada

Dando continuidade ao processo de entrega de kits de 

alimentação, os alunos que faziam parte do  grupo da segunda 

chamada foram contemplados em agosto. A entrega ocorreu em 25 

do mês e seguiu os protocolos de saúde (horário de agendamento 

para evitar aglomerações,  álcool gel  disponibilizado em totens e 

medição de temperatura).  Acompanhe abaixo as fotos desta ação:

Atualização das páginas do site do  IFSP-ITQ

Informamos que já se encontram atualizadas as 

páginas: Localização, Trabalhe Conosco e Páginas 

Frequentes. Reiteramos que a comissão tem desenvolvido 

esse trabalho em colaboração com os responsáveis pelos 

setores e comissões do câmpus e conta também com a 

parceria da Coordenadoria de Tecnologia e Informação que 

faz com que este projeto seja possível. Agradecemos a todos 

que de uma forma ou de outra têm contribuído para que o 

nosso site fique sempre atualizado e sirva de referência na 

obtenção de informações e documentos. Em setembro, 

daremos continuidade ao nosso projeto de atualização das 

páginas e entraremos em contato com os coordenadores dos 

setores. Para conhecer nosso trabalho, acessem a  página 

(https://itq.ifsp.edu.br) e escolha o setor desejado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6986.htm
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1715
https://itq.ifsp.edu.br/


Apresentamos as seguintes informações sobre nosso quadro de 

servidores: 

❖ A pedagoga  Ana Marcia Lima Costa iniciou o afastamento  

para qualificação em 01/08/2020;

❖ O docente Carlos Camilo Mourão Junior iniciou o 

afastamento para qualificação em 17/08/2020.  Em seu 

lugar,  foi contratado o Docente substituto Carlos Fernando 

de Quadros a partir de 17/08.

❖  A docente Juliana Serzedello Crespim Lopes iniciou o 

afastamento para  qualificação em 24/08/2020. 

❖  A redistribuição da servidora Nathalia Miguel Teixeira 

Santana foi concretizada.

Itaquaquecetuba, 31 de agosto de 2020.

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês) Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Artur Martins de Sá (Técnico-Administrativo – CRA) Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)
Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia) Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)
Débora Mariana Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês) Marcos Aurélio Alves e Silva (Professor EBTT Sub. – Matemática)
Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)

Comissão de Comunicação

Reitor
EDUARDO ANTONIO MODENA
Direção Geral do Campus
DENILSON MAURI
Diretoria Adjunta de Administração
AUMIR ANTUNES GRACIANO
Diretoria Adjunta Educacional
THIAGO SILVA AUGUSTO DA FONSECA
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 
JULIANA LUCIA DO AMARAL M. G. DO NASCIMENTO
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
É um orgulho ter entre os colegas de trabalho pessoas 

como você que, apesar do isolamento social e separação 

geográfica, está sempre presente para ajudar, apoiar e 

acolher aqueles que precisam. Coletiva e colaborativa tem 

sido a nossa jornada, pois estamos vivendo cada dia não 

apenas acompanhando o tic-tac mecânico ou marcações 

digitais dos relógios, mas o pulsar de nossos corações.

Aos aniversariantes do mês de agosto do IFSP. ITQ, 

desejamos um Feliz Aniversário e  uma vida repleta de 

alegrias! Parabéns!!

Caros colegas, confiram as publicações do mês de agosto de nossos 
colegas Marcos Aurélio Alves e Silva, Anderson Alves Esteves, Rodrigo de 
Freitas Faqueri e Renan Luiz Fragelli. 

1) Alves e Silva, M. A. Formação de Professores: Perspectivas Teóricas e 
Práticas na Ação Docente 3 (e-book). Atena Editora. Disponível em: 
https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/3346. Acesso: 31/08/2020.

2) Esteves, A. A. Herbert Marcuse: o projeto emancipatório entre o clássico 
e o contemporâneo. Disponível em:   
http://baixadadefato.com.br/herbert-marcuse-o-projeto-emancipatorio-entre-
o-classico-e-o-contemporaneo/. Acesso: 31/08/2020.

3) Faqueri, R. de F., Zaratin, D. A. P. O cotidiano macabro: elementos do 
terror no conto "El chico sucio", de Mariana Enríquez. Revista Estudos da 
Cultura (UFS). Disponível em: 
https://seer.ufs.br/index.php/revec/issue/view/1038. Acesso: 31/08/2020.

4) Fragelli, R. L. Desenvolvimento de um porta-ferramentas refrigerado 
internamente por meio de nanorefrigerante e análise da aplicação do efeito 
eletrohidrodinâmico. Qualificação de doutorado, FEB - UNESP, 18/08/2020.

Sugestão de revista para publicação

Revista Sinergia - Revista Científica do IFSP (ISSN 2177-451X)

A Revista Sinergia, publicação científica do IFSP, objetiva divulgar o 

conhecimento técnico, científico e cultural que se alinhe efetivamente ao 

perfil institucional do nosso Instituto. Trata-se de um espaço para que 

pesquisadores, bolsistas, professores, mestres e doutores das diversas 

áreas do conhecimento apresentem à comunidade científica o resultado de 

seus trabalhos. Para mais informações, acesse o site:

https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/about. 

https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/about

