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Processo Eleitoral para escolha de Reitor e Diretores do IFSP

O Conselho Superior do IFSP deflagrou o processo de escolha de Reitor e Diretores Gerais na reunião ordinária de 04.08.2020 com 

prazo de noventa dias para conclusão do processo de acordo com o decreto 6986 de 20.10.2009. O processo de votação na consulta 

para Reitor e Diretores Gerais ocorrerá em dois turnos, com duração de 24 horas em cada etapa: das 12h00 do dia 13/10/2020 até às 

12h00 do dia 14/10/2020 e segundo turno para Reitor, e onde houver necessidade para DRG, a eleição ocorrerá nos dias 26/10/2020  

às  12h00 até o dia 27/10/2020 às 12h00.

O processo de votação será conduzido pelo sistema Helios Voting já utilizado e aprovado em processos eleitorais de outros Institutos 

Federais e Universidades.  É oportuno ressaltar a necessidade do e-mail institucional ativo para validação e verificação dos eleitores 

aptos a exercerem seu direito de voto. Os debates entre os candidatos a Reitor estão agendados para os dias 30.09.2020, 05 e 

08/10/2020 às  18h00. Para mais informações sobre as eleições, clique aqui 

Projeto de Inclusão Digital

O Projeto de Inclusão Digital tem como objetivo atender, 

preferencialmente, os estudantes em situação de vulnerabilidade 

que não possuem meios de arcar com despesas relacionadas à 

compra de equipamentos ou planos de internet. Trata-se, 

portanto, de um projeto que visa a incluir estes alunos e a garantir 

a eles a permanência e o êxito nos estudos no período de 

pandemia.

A verba repassada ao câmpus, por intermédio da Reitoria, 

possibilitou, até o momento, que  o projeto atendesse a 85 

alunos, com o repasse no valor de R$ 1.250,00  a cada um deles 

para a compra de equipamento,  e a outros 47 discentes para 

aquisição de pacotes de dados de Internet. Nosso Câmpus 

continua desenvolvendo outras políticas a fim de atender mais 

estudantes e a orientá-los sobre os procedimentos adotados. 

Para obter mais informações, acesse o link abaixo:   

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

=article&layout=edit&id=803 .

 

Calendário Acadêmico: retorno das aulas

Em reunião extraordinária realizada pelo Conselho de Câmpus 

(CONCAM) em  7 /08/2020, foi aprovada a volta das aulas na 

modalidade ensino remoto enquanto perdurar o estado de crise na 

saúde pública decorrente da pandemia causado pelo Covid-19. De 

acordo com o novo calendário acadêmico, o retorno das atividades 

referentes ao 1° semestre letivo de 2020 compreenderá o período de 

31/8/2020 a 04/11/2020 e para o  2° semestre letivo, o período de  

16/11/ 2020 a 27/02/ 2021.

Tendo em vista possibilitar um melhor acompanhamento e 

desempenho das atividades dos discentes, os membros da CEIC do 

curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, do curso 

Técnico em Mecânica Concomitante/Subsequente e o Núcleo 

Docente Estruturante do Curso Superior de Licenciatura em 

Matemática propuseram algumas recomendações aos docentes no 

que se refere ao desenvolvimento das atividades remotas como a 

oferta das disciplinas em formato de ciclos. Há, ainda, a orientação 

de observar as especificações da Portaria 2337 de 26 /06 /2020 que 

orienta para os procedimentos e ações de retomada do ensino.

 

 

 

https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1715
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


Procedimentos sobre entrega de atestados médicos

A partir de 21 de setembro de 2020, os atestados médicos ou 

odontológicos deverão ser entregues para a Coordenadoria de 

Assistência à Saúde do Servidor por meio da plataforma online 

Atestado Web no SIGEPE. 

O objetivo desta política é facilitar o processo de 

encaminhamento de documentos uma vez que os servidores não 

precisarão mais se deslocar para realizar a entrega do atestado e 

também não haverá necessidade de impressão de papel e envio 

de documentação via malote. 

Para saber como fazer o envio de atestados via plataforma 

SIGEPE acesse o tutorial  aqui  . 

Para acessar o tutorial sobre  outros documentos relacionados à 

plataforma Atestado Web, clique aqui

Distribuição de Kits de Alimentação

Nos dias 22, 23 e 24/09, foram distribuídas aproximadamente 180 

unidades de kits de alimentação aos estudantes do Câmpus 

Itaquaquecetuba tendo em vista ajudá-los a enfrentar a crise 

decorrente da pandemia causada pelo COVID-19. Essa nova 

etapa de distribuição incluiu os alunos do curso técnico integrado 

ao ensino médio e também os estudantes beneficiados pelo 

Programa Auxílio Permanência (PAP) que já haviam retirado os 

kits na primeira e na segunda chamada. Além da entrega desses 

kits, foi possível abrir novas inscrições para composição de banco 

de estudantes interessados em receber os kits, conforme 

publicado no Edital n.º 27 de 03/09/2020. 

O período para inscrição está aberto desde o dia 05/09 e assim 

permanecerá até o término das aulas remotas.  Para a entrega 

dos kits, todos os protocolos de saúde estão sendo utilizados 

como horário de agendamento para evitar aglomerações, álcool 

gel disponibilizado em totens e medição de temperatura. Para 

obter mais informações, clique no link abaixo: 

 https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/823 

.

O documentário foi gravado durante a Semana de Consciência Negra e Diversidade 

de 2019 promovido pelo nosso Campus e contou com a participação das 

convidadas para este evento, a artista plástica Elidayana Alexandrino e a 

turismóloga e pesquisadora Denise Rodrigues. Além delas, foram convidadas as 

docentes Juliana Lucia Mohr e Juliana Serzedello e a discente Vitória Benedito. As 

participantes relataram suas experiências a partir da pergunta norteadora do 

documentário "Quando você se descobriu mulher negra?". Ao expor os 

preconceitos vivenciados, o documentário faz  não só um convite para  refletirmos  

de forma crítica o racismo, mas também a pensar sobre a necessidade de 

combatê-lo. Para assistir ao curta, acesse o link <https://youtu.be/2A4CzJN_Hyg>. 

Dentre os diversos filmes inscritos para participar do II Festival de 

Curtas-metragens de Cidadania e Diretos Humanos do IFSP , promovido 

Pró-Reitoria de Extensão, o documentário  produzido pelo nosso câmpus “A 

descoberta de minha negritude: entre o amor e o choque” ficou entre os 

primeiros colocados. Dirigido pelo Professor Aurélio Amaro e contando com os 

trabalhos de Roberta Gomes Cardoso e de Bruno Shodi (até então alunos do 

Curso Técnico Integrado em Mecânica).

Documentário produzido pelo Câmpus Itaquaquecetuba tem documentário selecionado em Festival

https://www.youtube.com/watch?v=THwnEBv4yIw
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/1073-saude-do-servidor
https://itq.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/823
https://youtu.be/2A4CzJN_Hyg


Apresentamos as seguintes informações sobre nosso quadro de 

servidores: 

❏ a chegada de novos servidores: A pedagoga Adriana 

Martins Marques da Costa e a nutricionista Fabiana Melo 

Soares. Desejamos boas vindas! 

❏ o pedido de desligamento da assistente de Laboratório 

Barbara de Paula Silva em virtude de posse em outro 

cargo público. Desejamos boa sorte nessa nova etapa de 

sua vida!

Itaquaquecetuba, 30 de  setembro de 2020
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Aniversariantes do mês

Feliz aniversário e grandes realizações !!! 

Ao receber esta mensagem, o nosso desejo é que seu coração 

pulse mais forte, que seus olhos brilhem, que seus lábios sorriam, 

tudo o que possa demonstrar de maneira singela que partilhamos 

da sua alegria por uma data significativa. 

A  Revista de Ciência e Tecnologia da FATEC Lins está 
recebendo  até 12 de outubro de 2020  artigos inéditos para 
publicação da edição Volume 6 N.2 - Julho/Dezembro/2020. Para 
mais informações sobre a revista, acesse o link 
http://revista.fateclins.edu.br

Atualização das páginas no site 

Dando continuidade às atividades da Comissão de Comunicação 

informamos que  já estão atualizadas as páginas Conheça a 

História de Itaquaquecetuba, Alimentação e Comissão COPAD, e 

que foram últimos ajustes nas páginas da CEX e Biblioteca. Para 

acessar as páginas atualizadas, basta entrar no site do Câmpus 

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

desejado.

http://revista.fateclins.edu.br
https://itq.ifsp.edu.br/

