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Aluna do IFSP – campus ITQ ,  integrante do grupo  Resistência Azul, vence  

a  Maratona da Inovação da Feira Brasileira de Jovens Cientistas- FBJC

 A FBJC tem como objetivo quatro pilares: divulgar, lapidar, conectar e valorizar jovens que têm interesse em ciências de forma 

geral. A feira promove a divulgação de eventos científicos para estudantes e de projetos; aperfeiçoa os projetos científicos auxiliando 

os jovens por meio de feedbacks; conecta os jovens cientistas das várias regiões do país com outras instituições e pesquisadores, 

além de valorizar jovens cientistas e seus projetos científicos.

Na edição da Maratona de 2021, a equipe Resistência Azul, que contou com a participação  de Gabriella dos Santos Pereira, 

aluna do 1 ano B do Ensino Integrado Médio em Mecânico de nosso campus, ficou em 1° lugar no Brasil .

Como participantes da Maratona de Inovação da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, os alunos tiveram em torno de duas 

semanas para desenvolver a pesquisa e um protótipo a partir dos desafios lançados pela FBJC. Os alunos  do grupo vencedor se 

conheceram no chat do grupo no Discord oferecido pela FBJC, e, após algumas conversas, decidiram formar a equipe e iniciar o 

desenvolvimento de seu trabalho ao longo de várias reuniões online.

A pesquisa do grupo consistiu na elaboração de um método de quantificação de coliformes totais e fecais para compor um kit 

de análise de rios da ONG SOS Mata Atlântica. Atualmente esse tipo de análise costuma ser feita em laboratórios, mas o objetivo do 

grupo era a democratização das informações sobre a qualidade da água nas diversas regiões. Para isso,  foi proposta  a construção 

de uma ferramenta que permitisse a realização dessa análise em qualquer local, mesmo de difícil acesso.

A solução encontrada pelo grupo foi a construção de um equipamento inovador que recebeu o nome de “Brasmobil” e que  

consiste em uma estufa móvel, que permite uma análise da qualidade da água com resultados confiáveis. Construída com materiais 

de baixo custo e por ser portátil, o equipamento possibilita verificar a qualidade de água em quaisquer lugares, inclusive os mais 

remotos. Para conhecer mais detalhes sobre o trabalho, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=i7QDgovQd3g&t=1677s

A divulgação dos ganhadores foi realizada em uma live que está disponível no you tube por meio do link 

https://www.youtube.com/watch?v=i7QDgovQd3g&t=1677s. Os integrantes do grupo que ocupou o pódio da Maratona ganharam  

medalhas e certificados, além de um prêmio no valor de dois mil reais. Parabenizamos  nossa aluna Gabriella  pelo protagonismo de 

participar da Feira e pelo excelente trabalho desenvolvido com os demais integrantes de seu grupo (Igor Guissani Bruno - Mato 

Grosso do Sul - Escola do SESI Naviraí,  Fernanda Mirella Sena dos Santos Alves - RJ - Cefet/Rj,  Giulia Mobley Scofield Viana - SE 

– IFS, . Letícia Pereira Tavares - DF - CEMI do Gama, - Sabrina Moura dos Santos-SE- IFS, -Pablo Ravel Moura Cardoso - SE-IFS).  
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As inscrições para o processo seletivo do curso de 

Técnico em Mecânica, modalidades Concomitante/ 

Subsequente, de nosso Câmpus foram encerradas em  

22/07/2021, e, de acordo com a Comissão Local de Processo 

Seletivo, houve  91 candidatos  inscritos para uma oferta de 40 

vagas, o que corresponde a uma concorrência de 

aproximadamente 2,28 candidatos/vaga. Assim como nos 

processos anteriores, a seleção dos candidatos foi feita por 

meio de análise do histórico escolar do Ensino Fundamental, e 

a publicação das  inscrições deferidas e indeferidas ocorreu 

em 28/07.  O período de 29 a 31/7 foi destinado  aos  recursos 

das  inscrições Para obter  mais informações, acesse o link: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-n

oticias/2240-processo-seletivo-para-cursos-tecnicos-edital-223

-inscreva-se

Eleição do novo Coordenador

Curso Superior de Licenciatura em Matemática

 A Comissão de Comunicação do IFSP.ITQ parabeniza o 

professor Francisco de Oliveira pela eleição para Coordenador 

do Curso Superior de Licenciatura em Matemática do nosso 

campus. Para informações  sobre  o  processo  eleitoral, clique

https://itq.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article?id=11

38

Resultado: abertura de curso

A consulta pública aberta para identificar qual curso 

técnico no Eixo de Controle e Processos Industriais é 

considerado de interesse da comunidade externa foi encerrada 

em 29 de julho. 

O Curso Técnico em Mecatrônica foi o mais votado, e a 

próxima etapa é estabelecer a comissão da CEIC para iniciar os 

estudos para viabilização deste curso em nosso Campus. 

Criação de Grupo de Trabalho

Estudo de Viabilidade de aulas presenciais

 A Diretoria Adjunta Educacional e a Diretoria Geral de 

nosso campus abrem chamada para composição de grupo de 

trabalho para estudar a viabilidade do retorno das aulas 

presenciais. Os interessados deverão enviar e-mail  para a 

direção educacional até o dia 04/08/2021.  A previsão de início 

do trabalho deste GT será para  segunda  semana de agosto.

A participação da comunidade, seja por meio do GT, 

seja por meio de reuniões e de envio de sugestões, é crucial  

para que a tomada de decisão seja  não só realizada de forma 

coletiva, como também embasada em análises da situação  

das condições do campus, de servidores e discentes,  do 

município e de seu entorno. Para saber mais sobre os 

parâmetros ou indicar sugestões, acesse a minuta no link 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-n

oticias/2346-ifsp-cria-minuta-para-retomada-de-atividades-aca

demicas-presenciais.
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 Informes do CONCAM

 Apresentamos um breve descritivo das deliberações 

realizadas em julho:

Reunião de 07.07: aprovação da ata da reunião anterior;  por 

solicitação da DAE, foi dada ciência ao órgão sobre a 

alteração do número de vagas para os estudantes nos 

processos seletivos do campus durante a pandemia;  chamada 

pública de interessados no preenchimento das vagas pró 

tempore para a recomposição do CONCAM - gestão 

2020/2021, com  01 membro titular TAE, 02 membros titulares 

e 02 suplentes discentes. Ficou estabelecido que, havendo 

número de inscritos superior ao número de vagas,  seria feito 

sorteio para o preenchimento.

Reunião de 26.07: aprovação da ata da reunião anterior, 

assim como a nomeação dos novos membros do CONCAM: 

Segmento TAE: Luiz Roberto B. Tedesco (Titular), Sidinei 

Roberto N. Junior (Suplente); Segmento discente: José Vitor D. 

Tutu; Agnes Haafeld P.  Galvão de França (Titulares) e 

Matheus Henrique Silva; Juliana B. de Oliveira (Suplente).

Reunião de 29.07: aprovação dos seguintes documentos: ata 

da reunião anterior, Projeto Pedagógico do curso de 

licenciatura em Letras e o Projeto Pedagógico do curso de 

Bacharelado em Engenharia Mecânica.

 Eleições Conselho de Ensino  (CONEN)

O Conselho de Ensino do IFSP (CONEN), do Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP), é um órgão colegiado, consultivo, 

normativo e propositivo, de assessoramento às Pró-Reitorias, 

Reitoria e Conselho Superior (CONSUP), e tem como função 

deliberar matérias cuja competência tenha sido delegada pelo 

CONSUP.

Em 22 de junho de 2021, foi publicada a Portaria nº 

3679/IFSP que designou a Comissão Eleitoral do Conselho de 

Ensino para dar início ao processo de recomposição do 

Conselho de Ensino do IFSP (Conen) para o biênio 2020-2022. 

Devido à pandemia, as inscrições foram efetuadas entre 

1º a 15 de julho, resultando em 7 candidatos e a votação será 

online  em  02 e 03 de agosto. Informações sobre o processo 

eleitoral,clique:https://www.ifsp.edu.br/o-que-e-rss/42-assuntos/

ensino/270-conselho-de-ensino-conen

Nova Política de Desenvolvimento de Pessoas

 O IFSP divulgou as novas Portarias Normativas sobre a 

Política de Desenvolvimento de Pessoas do IFSP que entrarão 

em vigor em 1° de setembro de 2021. A atualização foi 

necessária para atender à Instrução Normativa nº 21, de 1º de 

fevereiro de 2021, do Ministério da Economia.

A Portaria Normativa do IFSP n° 12/2021 traz critérios 

gerais da Política de Desenvolvimento de Pessoas, já as n° 13 

e 14/2021 trazem critérios específicos do processo de 

afastamento para participação em programa de pós-graduação 

Stricto Sensu (mestrado e doutorado) e de Pós-Doutorado aos 

docentes e técnico-administrativos, respectivamente.

Os processos seletivos de afastamento para docentes 

continuarão sob responsabilidade da Reitoria, que, de acordo 

com a disposição orçamentária, determinará o quantitativo de 

vagas. Já os processos seletivos dos técnico-administrativos 

ficarão sob responsabilidade dos seus respectivos câmpus, 

por meio de delegação de competência à comissão específica 

instituída pelo Diretor–Geral do Câmpus ou à Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas – CGP. Acessem os links para os 

documentos:Portaria N.º 12/2021: https://bit.ly/3BHU8T6; 

Portaria N.º 13/2021: https://bit.ly/2TCCwXH; Portaria 

Normativa  N.º 14/2021: https://bit.ly/3x6nh71

Programa Conectividade e Kits de Alimentação

 Conforme informado na edição anterior do boletim, 

devido à escassez orçamentária, os estudantes estão sendo 

atendidos com chips do Programa Alunos Conectados e 

empréstimo de computadores. 

No último processo seletivo,  houve 52 alunos inscritos, 

porém dispúnhamos de 22 equipamentos que foram entregues 

obedecendo a uma triagem feita pela Comissão de Inclusão 

Digital. A Coordenadoria Sociopedagógica divulgou o 

comunicado nº 27/2021 com a relação de inscritos no Edital n.

º004/2021 que foram contemplados com empréstimo de 

equipamentos. A entrega foi feita a partir do dia 16/07/2021, 

seguindo todos os protocolos de segurança.

Quanto aos kits de alimentação, a CAE divulga em 

02/08 o comunicado nº 06/2021 convocando os discentes 

matriculados para retirada dos kits alimentação, em  04, 05 e 

06 de agosto, o que beneficiará cerca de 140 estudantes.
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Itaquaquecetuba, 31 de julho de 2021

Ana Paula Faria (Professor EBTT – Português/Inglês)
Artur Martins de Sá (Técnico-Administrativo – DAA)
Aurélio Bandeira Amaro (Professor EBTT - Geografia)
Débora M.  Ribeiro (Professor EBTT - Português/Inglês)

Juliana Amorim (Técnico-Administrativo – CRA)
Lauriberto Paulo Belem (Professor EBTT - Química)
Leandro Moureira (Técnico-Administrativo – CTI)
Luan Alberto Ferreira (Professor EBTT – Matemática)

Comissão de Comunicação

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
 JULIANA LUCIA MOHR
Coordenadoria de Extensão
PAULA FERRARI
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 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
LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

 Aniversariantes do mês 

Aos aniversariantes do mês de julho

Parabéns e muitas felicidades!

Homenagens e boas surpresas.

Saúde, sucesso, paz e muito amor.

Feliz aniversário!

RIBEIRO, D.M. Percursos de produção do gênero notícia no 

apostilado do Estado de São Paulo. In.: BEZERRA, S. S.; 

SILVA JÚNIOR, S. N.; SILVA, G. S. Produção de textos e 

ensino de línguas: contribuições da linguística aplicada. 

Tutóia/MA:Diálogos,2021.  

https://doi.org/10.52788/9786599282492

❖ a chegada dos servidores Anderson de Oliveira Campos, 

Nathan Dias Conceição, Ricardo Pertile Frota Teixeira 

Mendes, Sidinei Roberto Nobre Junior, Rodolfo Liporoni Dias, 

Gabriel Adams,  Bruna Carla dos Santos e Marcelo Santos 

da Silva, a quem damos boas vindas!

❖ a remoção  de Vinicius da Rosa Araújo – Pirituba; Roque 

Almeida Fonseca Junior – Pirituba; Ruama Sales Carneiro - 

São Paulo; Kelma Cristina de Freitas - São Miguel Paulista;  

a quem expressamos votos de felicitações e sucesso em sua 

nova jornada.

❖ o afastamento para qualificação do servidor Mario Barbosa 

da Silva.

Informamos as seguintes alterações em nosso quadro:

❖ o término do contrato de trabalho dos professores 

Carlos Henrique Tonhatti e Daniel Martins Gusmai, a 

quem agradecemos pelo trabalho e desejamos 

sucesso.
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