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Queridos alunos ingressantes, sejam bem-vindos!

A Comissão de Comunicação gostaria de parabenizá-los pela aprovação no 
processo seletivo 2021.1 e desejar-lhes boas-vindas ao Câmpus 
Itaquaquecetuba. Em breve vocês começarão uma nova jornada de 
conhecimento. Entretanto, por conta da pandemia de Covid-19, as aulas 
continuarão sendo ministradas de forma remota e, infelizmente, ainda vai 
levar um tempinho para nos conhecermos pessoalmente, mas precisamos 
lembrar que não existe nada maior que a nossa capacidade de adaptação 
e que cabe a nós aprender a viver cada dia de forma positiva. A pandemia 
vai passar, mas até lá cuidem-se! Bons estudos!!!

Algumas páginas foram reestruturadas e outras foram criadas, como as páginas do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, Curso 
Técnico em Mecânica Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio, Coordenadoria de Pesquisa e Inovação, Curso Superior de Licenciatura em 
Matemática, Coordenadoria de Extensão, Transporte, Setores, Assistência Estudantil, Coordenadoria Sociopedagógica, CONCAM, NEABI, NUGS, 
NAPNE, CEX, Biblioteca, Localização, Trabalhe Conosco, Perguntas Frequentes, Conheça a História de Itaquaquecetuba, Alimentação, Comissão 
COPAD, CPA, Comissão de Inclusão Digital, Comissão de Matrícula,  além da organização do menu inicial do sítio eletrônico.

Foi um trabalho que demandou comprometimento e parceria dos membros da comissão e também dos servidores do Câmpus que estiveram, ao 
longo de praticamente todo o ano de 2020, envolvidos nos trabalhos voltados para o site do Câmpus. Consideramos que foi um trabalho exitoso, 
pois os objetivos iniciais, quando do início do planejamento dos trabalhos da comissão, foram cumpridos. 

Sendo assim, nós, da Comissão de Comunicação, agradecemos a todos os servidores que de uma forma ou de outra têm contribuído com o 
compartilhamento de informações para a confecção do boletim e também para a construção do nosso site que hoje encontra-se atualizado e serve 
de referência na obtenção de informações e documentos. Para acessar as páginas criadas e atualizadas, basta entrar no site do Câmpus 
Itaquaquecetuba (https://itq.ifsp.edu.br) e escolher o setor desejado. 
Para conhecer as edições do boletim, acesse: https://itq.ifsp.edu.br/index.php/bis-boletim-informativo-aos-servidores#2020

A partir do ano de 2020, a Comissão de Comunicação passou a desenvolver uma ampla 
gama de atividades para além de responder às dúvidas do público externo na página oficial 
do Facebook. Com a nova presidência e a adesão de novos membros, houve um 
replanejamento e reformulação das incumbências dessa comissão tendo em vista as 
demandas do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba. 

Com isso, foi feita uma ampliação considerável da atuação da comissão como a criação de 
um boletim informativo mensal cuja primeira edição foi publicada em fevereiro de 2020; a 
reformulação das páginas do site do câmpus em parceria com a Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação (CTI) e com os coordenadores dos diferentes setores, de modo a 
oferecer aos usuários fácil acesso às informações e publicizá-las. 

A Comissão de Comunicação do Câmpus Itaquaquecetuba completa 1 ano!!!

Kit’s de Alimentação e Projeto de Inclusão Digital

No dia 15/03/2021, o Estado de São Paulo entrou numa fase mais 
restritiva por causa do aumento no número de casos de infectados pela 
Covid-19 e desde então, por medida de segurança, o IFSP Câmpus 
Itaquaquecetuba vem restringindo a entrega dos kit’s de alimentação. 
Segundo informações repassadas pela Comissão Especial de Compras e 
Acompanhamento das Ações de Alimentação Escolar 2021 do câmpus, 
até o dia 25/03 a instituição dispunha de um total de 65 kit’s para 
atender os casos de maior necessidade. Entretanto, a forma como será 
feita a entrega ainda está sendo discutida. Para entrar em contato com a 
referida comissão envie um e-mail para alimentacao.itq@ifsp.edu.br.

Quanto ao Projeto de Inclusão Digital, cabe ressaltar que por conta do 
período de férias dos discentes, as inscrições no Projeto estão suspensas 

desde 02/03/2021 conforme Comunicado N.º 03/2021 publicado pela 
Comissão de Inclusão Digital. Até o momento o Projeto já beneficiou 159 
alunos com recursos para a compra de equipamentos eletrônicos, além de 
recursos para a aquisição de pacotes de dados. Para visitar a página da 
Comissão acesse:
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?layout=edit&id=
791#editais

IFSP publica Protocolo de Biossegurança para atividades 
presenciais

O IFSP publicou, no dia 04/03/2021, um Protocolo de Biossegurança para 
atividades presenciais. O documento foi elaborado entre dezembro de 
2020 e fevereiro de 2021. Para a sua elaboração, foi constituída uma 
comissão, designada pela Portaria nº 3909, de 10 de outubro de 2020, 
alterada pela Portaria nº 50, de 05 de janeiro de 2021, composta por 
servidores em atuação nas pró-reitorias e no gabinete, incluindo médico 
do serviço de saúde, com a tarefa de estudar diferentes protocolos 
elaborados pelas autoridades sanitárias e instituições científicas 
envolvidas no combate à pandemia, e estabelecer diretrizes gerais para 
um protocolo de biossegurança quando do retorno a atividades 
presenciais. (Trecho extraído da publicação feita na página do Portal Institucional do 

IFSP, na data de 05/03/2021). 

Para ler a matéria na íntegra acesse: 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticia
s/2049-ifsp-publica-protocolo-de-biosseguranca-para-atividades-presen
ciais
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Que a sabedoria conquistada com o passar dos anos seja apenas um 
incentivo para futuras vitórias. Parabéns!

Aniversariantes do mês

Movimentação de Servidores

Eleições ConSup: mandato 2021-2023

A Comissão Eleitoral Central para o Conselho Superior (Consup) do 
IFSP divulga à comunidade a abertura do processo eleitoral que irá 
escolher os novos representantes dos estudantes, dos servidores e dos 
egressos no Conselho Superior (Consup), a instância máxima do IFSP.

Em 2021, serão eleitos 17 membros titulares, sendo cinco docentes, 
cinco técnicos administrativos, cinco alunos e dois alunos egressos. 
Também serão eleitos 17 suplentes, um para cada titular. Os 
representantes de cada um dos segmentos serão escolhidos por seus 
pares em eleição prevista para acontecer no dia 19 de abril; devido à 
pandemia de Covid-19, todo o processo eleitoral acontecerá de 
maneira virtual em todos os câmpus do Instituto.

A votação é facultativa a todos os servidores efetivos e alunos 
matriculados em cursos regulares e egressos, e acontecerá no período 
compreendido entre às 12h de 19 de abril e às 12h do dia 20 de abril, 
por meio do sistema Helios Voting. O resultado preliminar do pleito 
será publicado no mesmo dia do término do pleito no sítio do IFSP. 
(Texto extraído do Portal Institucional do IFSP, publicação datada de 09/02/2021, 

com última atualização em 29/03/2021). 

Para conhecer os candidatos dos segmentos docente, discente, 
técnico-administrativo ou para mais informações acesse:
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-notici
as/2021-consup-aberto-processo-eleitoral-para-novos-membros

Cursos de curta duração totalmente gratuitos

A Coordenadoria de Extensão do 
Câmpus Itaquaquecetuba abriu 
inscrições para os cursos de 
formação continuada (FIC) na 
modalidade EAD. São diversas 
opções, entre elas há o curso de 
Economia e Cotidiano: introdução 

ao debate, Alimentação: conhecer para fazer escolhas mais 
conscientes, Língua Brasileira de Sinais em Pauta, Desenho técnico 
mecânico assistido por computador, Introdução à programação de 
computadores usando a linguagem R., Preparatório para ENEM e 
vestibulares, sendo este último oferecido em dois módulos: Ciências 
da Natureza e Matemática. 
As inscrições tiveram início na data de 03/03/2021 e serão encerradas 
na data de hoje. Para  maiores  informações  envie  um  e-mail  para      
cex.itq@ifsp.edu.br ou acesse
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/coordenadoria?layout=edit&id=880 

Terminou, em março, a vigência do contrato do professor Marcos 
Aurélio Alves e Silva e, no final de fevereiro, da professora Ingrid 
Cordeiro Firme, a quem prestamos nossos agradecimentos e 
desejamos sucesso em seus futuros projetos profissionais. E foram 
removidos ao Câmpus São Paulo os professores Tais Mateus da Silva 
e Flávio Daiji Kishigami, a quem desejamos felicidades em sua nova 
unidade.

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2021-consup-aberto-processo-eleitoral-para-novos-membros
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2021-consup-aberto-processo-eleitoral-para-novos-membros
mailto:cex.itq@ifsp.edu.br
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/coordenadoria?layout=edit&id=880

