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SOLENIDADE DE ABERTURA DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS 
E BACHAREL EM ENGENHARIA MECÂNICA NO CÂMPUS 

ITAQUAQUECETUBA

Às 16 horas do dia 27 de abril, foram oficialmente entregues pelo corpo diretivo do IFSP-ITQ à comunidade 
Itaquaquecetubense os cursos superiores públicos e gratuitos de Licenciatura em Letras (noturno) e Bacharelado em 
Engenharia Mecânica (diurno). 

Os cursos estão em funcionamento regular desde o início de março de 2022, após amplo processo de construção 
coletiva estabelecido entre o corpo social do IFSP e a comunidade, e são coordenados pelos professores Juliana Lucia do 
Amaral Molnr (Letras) e Renan Luis Fragelli (Engenharia).

A solenidade, prestigiada pela presença de discentes, servidores e representantes da comunidade, foi conduzida 
pelo mestre de cerimônias Wanderley Montanholi Junior, e contou com várias falas de contextualização histórica do 
Instituto, interação com os arranjos produtivos locais, audiências públicas, agradecimento e homenagens proferidas pelos 
servidores da Gestão Coletiva do câmpus: Aumir Antunes Graciano (DRG-ITQ), Rodrigo de Freitas Faqueri (DAE-ITQ), Artur 
Martins de Sá (DAA-ITQ), Juliana Lucia do Amaral Molnr (SLL-ITQ), Carla Isabel dos Santos (MTM-ITQ) e Renan Luis 
Fragelli (BEM-ITQ).

Representando a Reitoria do IFSP, estiveram presentes os servidores Ricardo Agostinho de Rezende Junior 
(DRG-Guarulhos) e Carlos Eduardo Pinto Procópio (Pró-reitor de Ensino do IFSP), que parabenizaram a unidade pelo 
oferecimento dos cursos.

Representando a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, estiveram presentes o sr. José Luciano D’Avila 
(Secretário de Desenvolvimento Econômico) e o vereador David Ribeiro da Silva (presidente da Câmara Municipal de 
Itaquaquecetuba), que ressaltou a oportunidade de intensificação da cooperação interinstitucional entre o IFSP e a 
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba.

A cerimônia foi abrilhantada com a participação da Orquestra Sinfônica de Itaquaquecetuba, que recentemente 
firmou parceria com o câmpus para utilização do espaço para ensaios e apresentações à comunidade.

Em clima de alegria e descontração, a celebração terminou por volta das 17h30, com sorteio de brindes oferecidos 
pela SICOOB.



IFSP firma acordo de cooperação acadêmica 
com o Instituto Politécnico do Porto

No dia 8 de abril, o reitor do IFSP Silmário dos Santos 
assinou um acordo geral de cooperação acadêmica com o 
Instituto Politécnico do Porto. Com vigência de 5 anos, o 
acordo possibilita tanto a mobilidade de alunos e 
professores quanto a mobilidade de pesquisa. A parceria 
também permitirá a dupla diplomação dos bacharelados e 
licenciaturas, com tutela para mestrados e doutorados. Além 
disso, a instituição poderá receber alunos e pesquisadores 
europeus e realizar programas de capacitação de servidores 
em parceria com o instituto português.

O reitor esteve em Portugal no início do mês para 
participar do Seminário Luso-Brasileiro de Ensino Superior, 
na cidade de Bragança. O evento teve como objetivo 
revisitar e incentivar a cooperação internacional entre as 
instituições de educação de Portugal e do Brasil, reunindo 
gestores das redes portuguesas e brasileiras de educação 
profissional, científica e tecnológica.

Para Silmário, um acordo como esse é muito 
significativo, pois permite, entre outras coisas, a melhora 
nas condições do ensino médio e superior e o atingimento 
dos indicadores das agências de fomento (Capes e CNPq), 
além do aperfeiçoamento e da criação de linhas de pesquisa 
com projetos compartilhados entre os países, dando 
condições para o acesso a verbas do programa europeu de 
fomento (Erasmus+).

Além do acordo assinado na data, o reitor renovou no 
dia 6 de abril um acordo entre o IFSP e o Instituto 
Politécnico de Bragança, o qual prevê a mobilidade 
estudantil. Segundo Silmário, “essas ações de 
internacionalização colocam o IFSP, alunos e servidores nas 
mesmas condições acadêmicas do resto do mundo, 
partilhando e criando conhecimento”.

Treinamento de Brigada de Incêndio
para servidores do IFSP

No início do mês, cerca de 30 servidores voluntários 
da Reitoria passaram por um treinamento de brigada de 
incêndio que abrangeu aulas teóricas e atividades práticas.

Este treinamento, que é obrigatório e será realizado 
em todos os campi do IFSP, foi suspenso em 2020 por conta 
da pandemia de Covid-19, mas agora voltou a ser 
ministrado de forma presencial. 

O curso é ministrado pelo Engenheiro em Segurança 
do Trabalho Adenir Nogueira, da Diretoria de Infraestrutura e 
Expansão (DIE) da Pró-Reitoria de Administração, pela 
enfermeira Mirely Ferreira dos Santos, da Diretoria de 
Educação a Distância (DED) e pela técnica em Enfermagem 
Daniela Reis, do Câmpus São Paulo. Para mais 
informações, acesse: https://www.ifsp.edu.br 
/ultimas-noticias-servidores/2900-servidores-da-reitoria-pass
am-por-treinamento-de-brigada-de-incendio.

Cursos de extensão ofertados no primeiro 
semestre de 2022

Neste primeiro semestre de 2022, o IFSP - Câmpus 
Itaquaquecetuba, por meio da Coordenadoria de Extensão 
(CEX), está ofertando diversos cursos livres de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) direcionados à comunidade 
interna e externa. As formações acontecem nas 
modalidades EaD e presencial.

Na modalidade EaD, via plataforma virtual Moodle, 
são oferecidos os seguintes cursos: “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” e 
“Desenho Universal para Aprendizagem para Educadores 
do Ensino Fundamental (séries iniciais)”.

Presencialmente, são ofertados os cursos de 
“Automação Eletropneumática e Automação Pneumática”, 
“Metrologia e análise dimensional” e “Preparatório 
Intensivo para o ENEM”. 

Além disso, há o curso “Programando o seu Futuro” 
que é ofertado no câmpus em parceria com a Associação 
Vestibulandos da Cidadania (responsável pelos 
professores voluntários que ministram o curso), o curso 
“InfoItaqua” (curso de informática em parceria com a 
prefeitura de Itaquaquecetuba) e os cursos Pronatec.

Brevemente, em momento oportuno, a CEX lançará 
novo edital com cursos para o segundo semestre de 2022.

Curso “Educando para Boas Escolhas Online” 
abre nova turma

A segunda edição do curso “Educando para Boas 
Escolhas Online”, que abordará o uso seguro, responsável e 
consciente da Internet, está sendo ofertada pelo IFSP, em 
parceria com a SaferNet do Brasil. A seleção será feita por 
ordem de inscrição e as vagas serão disponibilizadas para 
todos os campi e Reitoria. A parceria tem como principal 
objetivo fortalecer atividades sobre cidadania e segurança 
digital entre servidores e estudantes.

Os servidores interessados deverão se inscrever por 
meio do link https://moodle.ifsp.edu.br/course/view.php?id 
=1698& section=1 e realizar o login pelo botão Suap, 
inserindo a seguinte chave de acesso: EBEO. Para mais 
informações, acesse: https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias- 
servidores/2903-curso-educando-para-boas-escolhas-online-
abre-nova-turma.
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Diretoria Adjunta de Administração
ARTUR MARTINS DE SÁ
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Coordenadoria do Curso Licenciatura em Matemática
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PUBLICAÇÃO DE SERVIDORES

Informamos a publicação de artigo do professor Dr. 

Rodrigo de Freitas Faqueri na Revista Frontería, da UNILA, 

em 27 de abril: 

Freitas Faqueri, R. (2022). As marcas da loucura e 

da violência em “El Pagano” (1989), de Rodrigo Rey 

Rosa. Frontería: Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Literatura Comparada, 2(3), 97–111. Disponível em:  

https://revistas.unila.edu.br/litcomparada/article/view/2925.

 ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns aos aniversariantes do mês de abril! 
Desejamos que este novo ano de suas vidas seja permeado 
por alegrias e conquistas.

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

Informamos as seguintes movimentações em nosso 
quadro de servidores no mês de abril:

Saídas:

1. Kelly Cristina Rosa Drudi (rescisão de contrato de 
professora substituta);

2. Ana Paula Faria (remoção  para o Câmpus São 
Paulo);

3. Diego Moreno Bravo (remoção para o Câmpus 
Hortolândia). 

Desejamos aos três sucesso em sua nova jornada! 

Entradas:

1. Cristiane Toledo Maria (remoção do câmpus 
Sorocaba);

2. Frederson Fogaça (remoção do câmpus São José dos 
Campos.) 

Sejam bem-vindos!
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