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25 anos fazendo história
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Acima, antigo prédio do Campus
Cubatão, que funcionou até
2001. Abaixo, alunos durante
manifestação, em 1992

O Campus Cubatão comemorou, dia 1.º de abril, 25 anos
de existência. Para comemorar
a data, a escola organizou uma
cerimônia pautada na emoção.
Ex-alunos, servidores e professores de todas as gerações se encontraram no dia 24 de abril nas
dependências do campus.
A cerimônia teve a participação de agentes importantes
para a implementação e permanência do campus na cidade,
como do ex-prefeito José Osvaldo Passarelli e sua esposa, a ex-deputada estadual Cecília Passarelli, e da ex-deputada federal
Mariângela Duarte, responsável
por várias emendas parlamentares que reforçaram os recursos destinados ao campus.
Durante a cerimônia, a diretora geral, Márcia Helena Marques Rabelo, que há 25 anos
também leciona no local, falou
do companheirismo e a dedicação de todos que fizeram da
escola uma grande família.

Fotos: Arquivo Campus Cubatão e Fernando Moreira (destaque)

Campus Cubatão celebra trajetória de lutas e conquistas em um encontro de gerações

Durante o discurso, a diretora falou
emocionada sobre a trajetória do campus

O ex-aluno Fábio Inácio,
e secretário de Educação do
município, destacou a importância da escola para ele. “Esta
é a escola da minha vida. Aqui
aprendi a ser cidadão”, revela.
O pró-reitor de Extensão,
Garabed Kenchian, destacou
a escola como exemplo de

trabalho. “O Campus Cubatão
mostrou que é possível fazer
uma escola de excelência sem
a melhor estrutura física”.
Para concluir os discursos, o
reitor, Arnaldo Augusto Ciquielo Borges, falou dos desafios
para o futuro do campus, como
o desenvolvimento de pesquisa e inovação. Leia mais: www.
ifsp.edu.br/859. (por Kelly Albuquerque)

Uma data para comemorar
O Jubileu de Prata do Campus Cubatão é uma marca histórica para a da Rede Federal
de Ensino. A então Escola Técnica Federal de São Paulo instalava, no município, a primeira
Unidade de Ensino Descentralizada do Brasil.
A escola trouxe grande
expectativa para o desenvolvimento da região, que abriga
um dos maiores polos petroquímicos da América Latina.
Com infraestrutura deficiente
e sem servidores para mantê-la em funcionamento, a unidade foi fechada durante o
ano de 1988, o que pôs em xeque a permanência do projeto
na cidade. O período foi mar-

cado pela adesão da população e muitas manifestações
públicas.
O servidor do Campus
Cubatão, Antônio Arlindo de
Matos Filho, foi um dos estudantes que estiveram na capital federal na época lutando
pela continuidade da escola.
“Junto com o professor Cícero
Calou, eu e outros três alunos
íamos atrás de parlamentares
e ministros explicando a situação e colhendo assinaturas
para a liberação do concurso”.
O esforço foi recompensado. A pressão popular possibilitou a liberação do concurso
público e, em 1989, a escola foi
reaberta. “Com a união de todos

em prol de
um mesmo
objetivo
conseguimos liberar o
concurso e manter a escola funcionando”, avalia Antônio.
O campus é destaque na
Baixada Santista por formar
profissionais de primeira linha
e pelos excelentes resultados
no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM).
A diretora geral do campus,
Márcia Helena Marques Rabelo, faz um balanço. “Já conquistamos muito neste período,
hoje temos uma estrutura física condizente com a realidade
que estamos vivendo”. (K.A.)

Fany Josefina dos Reis

olhar sobre a federal • Equipe Taperá embarcando para competição nos EUA. Leia em www.ifsp.edu.br/830.

!

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus São
Paulo do IFSP promove, nos dias 5 e 6 de junho, a 1.ª Mostra de Painéis.
A atividade será realizada
durante a Semana Nacional do
Meio Ambiente e tem como
objetivo divulgar as atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão
realizadas pelos alunos e professores da área de Biologia.
No dia 5 de junho será realizado o Ciclo de Palestras e a
Mostra de Painéis, que segue
até dia 6.
Os alunos devem inscrever
os painéis até 31 de maio.
Veja no endereço www.ifsp.
edu.br/850 como participar.

A Universia Brasil é a
maior rede ibero-americana
de colaboração universitária.
Presente em 23 países, disponibiliza na sua página eletrônica, http://universia.com.br,
informações sobre bolsas de
estudo em diversos países, livros acadêmicos para download gratuito, informações sobre
Ciência e Tecnologia, dicas da
vida universitária, entre outros.

Será realizado, entre os dias
28 de maio e 1 de junho, o II
Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica,
com tema “Democratização,
Emancipação e Sustentabilidade”, na cidade de Florianópolis.
Veja
mais
em
http://2sitefmept.ifsc.edu.br.
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FIC oferece oportunidade de qualificação
Com o objetivo de oferecer capacitação, aperfeiçoamento, atualização e especialização, os campi do IFSP ministram
os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em diversas áreas de atuação para atender alunos e toda a comunidade
Com programas que visam
a atender públicos diversos
com cursos de curta duração, o
Instituto Federal de São Paulo
ministrou, no último ano, uma
ampla gama de aulas que passam pelas áreas de Informática,
idiomas, Construção Civil, Astronomia, Astrofísica e Cosmologia,
entre outras.
Além de proporcionar formação, os cursos FIC têm como
missão o estímulo ao aperfeiçoamento, como é o caso de alguns
alunos do Campus Suzano. Eles
participaram dos cursos de Desenho Técnico Mecânico e Matemática Aplicada à Indústria, em
2010, e atualmente cursam o
ensino técnico subsequente. “Os
FICs agregaram valor aos nossos
currículos e deram bases para o
Campus Presidente Epitácio oferece
cursos nas áreas de Informática,
Administração e Língua Inglesa

entendimento dos conteúdos
hoje trabalhados nas disciplinas
dos cursos técnicos”, conta João
Marcos de Souza Moreira.
Em Guarulhos, os cursos
são realizados em parceria com
a Prefeitura desde 2007 e já
atenderam mais de 1300 jovens
moradores do município. “Os
cursos objetivam capacitar profissionais e dar formação inicial e
conduzir os alunos ao mercado
de trabalho”, conta o diretor do
Campus Guarulhos, Joel Saade.
A Coordenadora de Extensão do Campus São Paulo, Carolina da Costa e Silva, avalia o
projeto. “O Fic é uma excelente
forma de fazer a publicidade
da escola, de captar alunos e
estabelecer aproximação com
os arranjos sociais e produtivos.
Por meio dos cursos FIC, a Instituição cumpre seu papel de
compartilhar com esses arran-

Haryanna Sgrilli Drouart

Editorial

Desde junho de 2011, a equipe da Pró-Reitoria de Administração conta com a participação
de todos os campi e pró-reitorias para realizar o
levantamento das necessidades de desembolsos para manutenção e melhorias das atividades
de cada unidade.
O programa de governo criado para atender a demanda de Educação Profissional e Tecnológica no IFSP é composto por quatro ações:
Expansão e Reestruturação da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica; Funcionamento das Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica; Assistência ao Educando da Educação Profissional e Capacitação
de Recursos Humanos da Educação Profissional.
Os gastos da Instituição devem estar de acordo
com a finalidade de cada ação.
Acesse www.ifsp.edu.br/810 e veja o investimento estimado para cada campus e pró-reitoria do IFSP em 2012.
Yoshikazu Suzumura Filho
Pró-Reitor de Administração

Fique
Ligado

O

IFSP conta com orçamento estimado em R$ 158.493.338,00 no ano
de 2012 para pagamento de despesas correntes e investimentos das pró-reitorias e dos seus 29 campi (os 25 em
funcionamento hoje, os Campi Registro
e São José dos Campos, cujas atividades
serão iniciadas no segundo semestre de 2012,
além dos Campi Campinas e Jacareí, com previsão de abertura em 2013).
O montante é distribuído entre grupos de
despesas discricionárias (controladas pelos
gestores públicos) para execução orçamentária
do IFSP. Os dois principais grupos são capital
e custeio. No primeiro, estão os investimentos
como obras, softwares, instalações, equipamentos, material permanente e acervo bibliográfico. O grupo custeio é uma denominação simplificada para Outras Despesas Correntes, como
aquisição de material de consumo, contratação
de serviços, pagamento de bolsas e pagamento
de diárias.
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jos os conhecimentos que aqui
são produzidos”.
Em Catanduva, o IFSP realiza
o curso de Ferramentas Didáticas para o Ensino de Ciências.
Nele professores da rede escolar
pública municipal e da Federal
elaboram coletivamente ferramentas didáticas que auxiliam
no processo de ensino e aprendizagem da disciplina Ciências
Naturais. De acordo com o professor que ministra a capacitação, Amadeu Moura Bego, além
dos objetivos gerais apresentados, o curso pretende ser instrumento para emancipação dos
professores que atuam na rede

Alunos de Capivari aprendem boas
práticas de fabricação de alimentos
em relação aos roteiros prontos
contidos em manuais.
Capivari oferece oportunidades de aprimoramento dos
alunos e também da comunidade. O campus tem assim contribuído para o desenvolvimento
da região. O fiscal sanitário Luís
Máximo Albini cursou o FIC de
Boas Práticas de Fabricação na
Indústria de Alimentos e ressalta
a aprendizagem na vida profissional e pessoal. “Este curso ampliou minha visão. Agora, tenho
base para cobrar e exigir as adequações necessárias”, relata.
Clara Shiel
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Proeja FIC: formação para todos
Por meio de parcerias com
prefeituras do Estado de São
Paulo, o IFSP vem desenvolvendo a Formação Inicial e
Continuada integrada ao Ensino Fundamental na modalidade da Educação de Jovens e
Adultos (Proeja FIC).
Atualmente, os Campi Birigui, Guarulhos, Itapetininga,
Salto, Sertãozinho e Votuporanga realizam este trabalho
que envolve, além das cidades
sedes das escolas, as cidades
de Araçatuba, Francisco Morato, Itapevi, Jardinópolis, Mauá,
Penápolis, São Bernardo do

Campo e Várzea Paulista. No
projeto, os municípios oferecem a formação básica e o IFSP
a capacitação profissional.
Em Itapetininga, desde outubro de 2010, 30 alunos com
necessidades
educacionais
especiais realizam o curso de
Operação de Solda Elétrica.
Eles são acompanhados pelo
professor Ivan Ricardo Rodrigues Carriel e pela pedagoga
e coordenadora de Extensão,
Janete da Silva Santos. No ano
passado, o grupo esteve em
uma das maiores empresas da
América Latina no segmento

Alunos do curso
de Eletricidade
Básica em
Birigui recebem
kits com
ferramentas
na formatura
de fundição sob pressão de
alumínio, indústria do ramo
metal-mecânico. Os estudantes conheceram o moderno
laboratório de metrologia e
tiveram uma aula, no local, sobre Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs).
O Proeja-FIC promove uma

integração da aprendizagem
da leitura e escrita, do conhecimento sistematizado das operações matemáticas e de todos
os outros presentes na escolaridade formal, com a preparação
técnica, princípios básicos para
o desenvolvimento integral do
cidadão.
(por Kelly Albuquerque)
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Alunos fazem descobertas sobre a profissão durante visitas técnicas

Daniel Fernando Ovigli

O coordenador de Licenciatura em Física,
Alexandre Pereira Chahad (à direita),
atento às explicações do coordenador do
CIC, Dauri Tavares Pimentel (de azul claro)

professores (no curso de Licenciatura em Física do IFSP)
quanto na formação continuada dos docentes atuantes na
rede pública do município.
Douglas Mendes da Silva
Del Duque, aluno do 4.° módulo
do curso no Campus Itapetininga, conta que a visita contribuiu
para sua formação. “O curso
oferecido pelo CIC do Centro
Paula Souza existe há mais
tempo, então conhecemos os
projetos de sucesso deles para
aplicarmos no Projeto FisBrink,
no qual despertamos a curiosidade pela Física nas crianças,
mostrando a aplicação prática
da matéria”, analisa. Veja mais
em http://bit.ly/HZCO8X.

Os alunos do Técnico em
Edificações do Campus Votuporanga visitaram o principal
evento do setor da construção
da América Latina, a 20.ª FEICON BATIMAT – Salão Internacional da Construção.
Para a aluna Thaís Lombardi, a atividade contribuiu para
“ampliar nossos horizontes de
conhecimento, apresentando
produtos que ainda não conhecíamos. Fizemos muitos
contatos com profissionais de
outros países como Portugal
e China, além de conhecer as
novas tecnologias utilizadas
na construção civil”, destacou.
A turma do Técnico em
Eletrotécnica visitou a Com-

panhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista –
CTEEP. O professor Marcos
Furini explica que a visita
técnica propiciou aos alunos
a visualização, entendimento
e ambientação dos procedimentos e técnicas de trabalhos realizados por profissionais de eletrotécnica.
Aguinaldo César Henrique
aprendeu a tarefa. “A subestação em questão é um pontinho no sistema elétrico brasileiro, porém com importância
gigantesca para nossa região,
pois é lá que se faz a distribuição da energia elétrica para
as cidades vizinhas”, analisou.
Mais em www.ifsp.edu.br/798

Futuros técnicos conhecem IBM
Os alunos dos cursos Técnico em Informática e Tecnologia em Sistema para Internet
do Campus São João da Boa
Vista visitaram um dos maiores centros de serviço da IBM
no mundo, na cidade de Hortolândia, interior paulista.
Durante a visita, os estudantes assistiram a palestras
com abordagem sobre o mercado de trabalho, a importância de falar um segundo idioma, as estatísticas mundiais
sobre a área de Tecnologia da
Informação, e conheceram os
serviços de tecnologia prestados a mais de cem países.

A empresa ofereceu acesso
gratuito ao curso de inglês a
distância aos alunos, que participaram ainda de um teste de
inglês. Veja mais em http://bit.
ly/J9oJFN

Visita complementa
aulas teóricas
Acompanhados pelos professores Marcone Gomazako,
Rubens Ciasca e Laís Ywashima, os alunos dos 3.º e 5.º semestres de Engenharia Civil do
Campus São Paulo observaram
em campo, na fábrica Astra,
a montagem de kits hidráulicos empregados por grandes
construtoras com o intuito de
industrializar o processo de
construção.
De acordo com o professor Rubens Ciasca, a visita, na
cidade de Jundiaí, teve como
objetivo complementar o conteúdo desenvolvido em sala de
aula por meio da apresentação
de novas tecnologias na área
de sistemas prediais.
Os estudantes também
acompanharam uma apresentação sobre o PEX (tubulação
flexível) e visitaram o museu e
o showroom da empresa.

Eles assistiram a uma palestra educativa sobre a construção da usina, captação e
distribuição de energia elétrica
com resultados dos estudos
realizados sobre os impactos
socioambientais e visitaram o
pátio interno de produção das
usinas, onde puderam aprofundar conhecimentos sobre o
gerador de produção elétrica,
na casa de máquinas.

Bruno Vicente Correia Marques

Os alunos integrantes do
1.º e 2.º módulos do Técnico
de Automação Industrial do
Campus Presidente Epitácio
visitaram Usinas Hidrelétricas
do distrito de Porto Primavera
(Usina Engenheiro Sergio Motta), no Rio Paraná, e da cidade
de Rosana (Usina Hidrelétrica
de Rosana), no Rio Paranapanema, entre os estados de São
Paulo e Paraná.

Futuros técnicos conferem na prática o funcionamento de uma Usina Hidrelética

Empresa é líder no setor de filtros
As turmas dos 2.º e 3.º módulos do curso Técnico em
Automação Industrial e do
3.º módulo de Comércio do
Campus Suzano visitaram a
Empresa TecFil, em Guarulhos.
Eles conheceram o processo
automatizado de produção de
filtros automotores.

A empresa, líder no mercado de reposição de filtros,
apresenta nível de excelência
em Logística, Recursos Humanos, Processo Produtivo e
Assistência Técnica, e possui
todas as certificações de qualidade exigidas pelo mercado.
O aluno de Automação In-

Alunas de Comércio com a professora
Maria José Suzumura, de cinza

Alunos conhecem príncipe do Brasil
A turma do 1.° módulo do
Técnico em Agronegócio visitou
a Exposição Municipal Agropecuária de Avaré, Emapa. Os estudantes assistiram a palestras sobre a bovinocultura e visitaram
o espaço, acompanhados da
professora Gabriela de Godoy
Arduino.
Já os alunos do 2.° módulo
do mesmo curso participaram
do lançamento do livro “D. Pedro I - navegando pelos Açores”,
no Centro Cultural Casa das Ro-

sas, com a participação do príncipe imperial do Brasil, Dom
Bertrand de Orléans
e Bragança, bisneto
da Princesa Isabel e
tetraneto de Dom
Pedro I.
Patrick Augusto Salgado
conta a experiência ao lado de
Dom Bertrand. “Ele é muito simpático, nos falou sobre a Monarquia e ganhei um autógrafo dele
na capa do meu caderno. Foi

dustrial, Adriano Lima Abjar,
acompanhou, ao lado dos 34
colegas do campus, o funcionamento completo do processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto final.
No setor de Qualidade da
empresa, os estudantes acompanharam o processo de ensaio/simulações ao extremo
dos filtros nas situações mais
adversas de uso. “A empresa
nos recebeu com muita gentileza, colocou-se à nossa disposição, tirou dúvidas e aprimorou nossos conhecimentos.
A visita foi uma ótima forma
para entender a aplicação dos
sistemas. A aprendizagem fica
muito mais fácil e completa”,
diz Adriano.
Paulo Cesar Chagas

Feicon mostra novidades da Construção

Alunos conhecem captação e distribuição
de energia em usinas hidreléticas

Carlos Alberto Hirano

As visitas técnicas são
oficialmente garantidas
por meio da Portaria n.º
2095/2011 do IFSP aos
alunos
regularmente
matriculados nos cursos
técnicos, de Educação de
Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada e
cursos superiores.

Licenciandos buscam novos métodos
Os licenciandos em Física
do Campus Itapetininga acompanharam as atividades de divulgação científica voltadas às
áreas de Biologia, Física e Química, desenvolvidas pelo Centro Interdisciplinar de Ciências
(CIC), sediado no prédio da Escola Técnica Estadual “Professor José Sant’Ana”, na cidade
de Cruzeiro, interior paulista.
A escola, vinculada ao Centro “Paula Souza”, desenvolve
experimentos de baixo custo,
os quais servirão de modelo
tanto na formação inicial de

Divulgação: Campus Votuporanga

No IFSP

Ricardo Neves

Nos últimos meses, muitos
alunos de diversos campi do
IFSP vivenciaram a aplicação
prática de todo o conhecimento que adquirem por meio dos
professores. Os estudantes
visitaram empresas que são
referência em vários setores
industriais e descobriram inúmeras possibilidades de atuação. Acompanhe, a seguir,
algumas visitas.
(por Danielle Yura)

Alunos de Edificações com o coordenador
do curso, Gabriel Rodrigues

Divulgação Campus São Paulo

As visitas técnicas não têm função única de demonstrar
a prática da profissão; elas desempenham o importante
papel de estimular os estudantes a se dedicarem cada vez
mais à profissão na qual atuarão em breve

Alunos do Técnico em Agronegócio
conhecem o tetraneto de Dom Pedro I
interessante participar de uma
atividade cultural, numa pensei
em ter uma foto ao lado de uma
pessoa tão importante”, conta.
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Alunos e servidores dão show de talento

Kelly Albuquerque

Danielle Yura

Música, dança, palhaçada
e alegria. Esse foi o resultado
do 2.º Show de Talentos organizado pelos alunos do curso
Técnico em Eventos do Campus Barretos, em 12 de abril.
A festa contou com a participação de 28 alunos de Eventos e de Licenciatura em Biologia, além dos professores, que
se caracterizaram de cantores
bregas e soltaram a voz.
O coordenador da área de
Turismo e Eventos, Rodrigo De
Benedictis Delphino, homenageou Wando e interpretou o
sucesso “Fogo e Paixão”. “Virei
o Wandrigo e tive duas alunas
bailarinas, as ‘Wandriguetes’”.
No mesmo estilo brega, o
gerente educacional Silmário
Batista dos Santos apostou no
estilo Reginaldo Rossi e cantou “Garçom”. “Nós servidores
também contribuímos para o

crescimento desta ação, que
integra a nossa comunidade”.
Júlia Helena Souto Britto
está no 2.° módulo do curso
Técnico em Eventos, onde tem
aprimorado suas competências. Com anos de experiência na área, a jornalista agora
concilia sua carreira profissional com a acadêmica. “Depois
que ingressei no curso virei
estagiária e tenho participado
de inúmeros eventos com a
turma. Todos são muito prestativos e dedicados. Tem sido
uma experiência ótima”, diz.
A participação dos alunos
durante o Show de Talentos
foi voluntária e os estudantes não pouparam esforços.
“Além de prever possíveis problemas, organizamos tudo:
iluminação, apresentações,
som, tempo das atrações”, explica Júlia, que foi a mestre de

Carla Aparecida Barbosa

A segunda edição do Show de Talentos do
Campus Barretos reuniu atrações de música, dança e circo

Mônica (acima) e Joel fazem
planos na Federal

Campi comemoram
primeiro ano
de atividades
Os Campi Presidente Epitácio, Avaré e Hortolândia do IFSP
celebram, neste semestre, um ano de atendimento à comunidade

cerimônias, fantasiada de Marilyn Monroe.

Eventos
Dois eventos estão sendo
preparados pelos alunos de
Eventos para o mês de maio:
um jantar beneficente, dia 5, e

Alunos do curso Técnico em Eventos
durante apresentação circense
a 2.ª Expofeira de Casamento,
dia 20. “Tudo está sendo organizado por nós”, revela a aluna
Júlia Helena Souto Britto.
Acompanhe as ações em
www.ifsp.edu.br. (por Danielle Yura)

Campus Guarulhos elege novo diretor geral
A comunidade do Campus
Guarulhos elegeu Joel Saade
como novo diretor geral no dia
18 de abril. O professor substitui Mônica Bravo Rodrigues,
que esteve à frente do campus
desde 5 de abril de 2010.
Desde janeiro de 1981
como técnico-administrativo
da então Escola Técnica Federal de São Paulo, Mônica coordenou diversos trabalhos e assumiu, em 2008, a diretoria de
Administração da Pró-Reitoria
de Ensino, quando foi convidada para o cargo de diretora geral do Campus Guarulhos até
que fossem realizadas as eleições, conforme estabelecido
pelo Ministério da Educação.
Mônica prosseguiu os trabalhos iniciados pelo ex-diretor
Gilberto Fernandes, hoje em Pi-
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racicaba. “Um dos grandes desafios foi implementar ações para
diminuir a evasão escolar. Também demos abertura à Pesquisa
e à Extensão, com ingresso na
escola por vários meios em cursos, desde o Programa Nacional
de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (Proeja-Fic) até
a pós-graduação lato sensu”.
À frente do segundo maior
campus em número de alunos
presenciais (1100 alunos), Mônica somou experiência. “Foi
um aprendizado incrível. Vejo
na expansão da Rede Federal
a oportunidade dos técnico-administrativos colocarem-se
à disposição para assumir a
direção dos campi. Nossa missão como servidores públicos
é servir a comunidade, contribuir para o desenvolvimento
do País”, finaliza.

Novo diretor
Joel Saade foi eleito com
35,88% dos votos válidos entre
servidores técnico-administrativos e docentes e alunos.
Graduado em Processamento de Dados, mestre em
Educação e escritor, Joel é
professor do IFSP desde 2006.
Educador convicto, ele trabalhará para manter a qualidade
do ensino e a ampliar a oferta
de cursos. “Tenho profunda
paixão pela educação e tenho
condições de ser útil como
diretor. Existe a proposta de
ofertar mais um curso de pós-graduação lato sensu, além de
cursos de graduação e de Formação Inicial e Continuada”.
No final do ano, o Campus
Guarulhos realizará nova eleição para escolha do diretor geral que permanecerá durante
uma gestão completa, ou seja,
quatro anos. (por Danielle Yura)

O Campus Presidente Epitácio do IFSP comemorou um
ano de atividades no começo
deste ano. Os primeiros 160
alunos dos cursos Técnicos em
Automação Industrial e em
Edificações iniciaram as aulas
em 8 de fevereiro de 2011.
Um ano depois, o campus
instalado a 650km da Capital
conta com mais de 500 alunos e
três novos cursos: Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e os cursos Técnicos de
Informática e Eletrotécnica integrados ao ensino médio, oferecidos em parceria com a Secretaria do Estado da Educação.
As celebrações contaram
com apresentações musicais
de servidores, apresentações
de tambores japoneses, Taikô,
Dança do Ventre e da Banda de
Sopro do Conservatório Municipal, além de palestras profissionais. Entre os dias 26 e 30 de

Veja o que foi
notícia no site
•Reitor se reúne com Comando

da Força Aérea Brasileira
www.ifsp.edu.br/848
• Alunos do Campus Catanduva
produzem vídeo sobre Química
www.ifsp.edu.br/854
• Alunos apresentam pesquisa em
Portugal
www.ifsp.edu.br/839
• Licenciatura em Biologia recebe
conceito 4
www.ifsp.edu.br/828
• Alunos apresentam trabalho
em feira de reabilitação
www.ifsp.edu.br/833
• Novo Campus Bragança Paulista
é apresentado à comunidade
www.ifsp.edu.br/836

março, os visitantes conferiram
a exposição “Ferramentas de
Trabalho Primitivas”, cedidas
pelo Centro de Museologia,
Antropologia e Arqueologia da
Unesp de Presidente Prudente.

Alunos
Poliana Crisóstomo Roque é aluna do curso Técnico
e Automação Industrial em
Presidente Epitácio. “O curso
está agregando conhecimento
prático. Participamos de visitas técnicas, nas quais vimos
o processo de produção de
energia. Apesar de o campus
ser novo, a estrutura é boa e
mostra que tem muito a contribuir à região”, analisa.
Edson da Costa Vasconcelos não estudava há 31 anos.
Ele finalizou o ensino médio e
hoje é aluno da Federal. “Curso
o 3.° módulo do Técnico em
Edificações e também o 1.°

Apresentações culturais marcaram aniversário do Campus Presidente Epitácio
módulo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, revela.
O estudante, que hoje trabalha no setor elétrico, pretende, em breve, aproveitar outras
oportunidades de trabalho que
os cursos proporcionarão. “Não
tinha nem essa pretensão de fazer um curso superior, mas agarrei a chance. Acredito que terei
novas possibilidades no mercado como tecnólogo”, torce.

Diretoria
O reitor do IFSP, Arnaldo Augusto Ciquielo Borges,
anunciou, durante as comemorações, o novo diretor do
Campus Presidente Epitácio,
Celso Faustino Soto.
O atual diretor, Antonio dos
Santos, ocupará a diretoria geral do Campus Registro do IFSP,

no segundo semestre de 2012
(leia mais na página 8).

Primeiro ano
Outros dois campi do IFSP
comemoram o primeiro ano
de atividades neste primeiro
semestre: Avaré e Hortolândia.
Situado a 258km da Capital,
o Campus Avaré oferece, atualmente, os cursos Técnicos em
Eventos, Agronegócio e Agroindústria, abrigando quase 300
alunos. No segundo semestre,
o campus passará a oferecer o
curso Técnico em Mecatrônica.
Em Hortolândia, a 150km
de São Paulo, é oferecido o curso Técnico em Informática. O
campus terá novos cursos com
a finalização da primeira fase
das obras da própria sede, com
previsão de término neste ano.
(por Danielle Yura)

Conselho Superior elegerá representantes
No dia 5 de junho, o IFSP
elegerá os representantes dos
discentes, egressos e servidores docentes e técnico-administrativos para o Conselho
Superior do IFSP. O processo
eleitoral irá recompor o quadro em vista do término dos
mandatos e o aumento do número de campi.
O Conselho Superior é a
instância máxima de caráter
deliberativo e consultivo do
IFSP, de acordo com o Artigo
10 de seu Estatuto e do Artigo
10, § 3.° da Lei n.° 11.892/2008.
Ele é responsável pela avaliação de projetos para novos

cursos, aprovação de diretrizes
para atuação do Instituto, entre outras atribuições.
Além dos integrantes que
serão eleitos neste processo, o
Conselho Superior é composto
pelo reitor, representantes da
sociedade civil, representante
do Ministério da Educação, e
representantes dos diretores
gerais dos campi.
O pleito elegerá 17 representantes titulares, a saber: 5
representantes docentes, 5 representantes discentes, 5 representantes técnico-administrativos, 2 representantes egressos
e respectivos suplentes.

O período de campanha
eleitoral vai de 14 de maio a 4 de
junho. O resultado do processo
será divulgado em 13 de junho.
Para este processo eleitoral
foram homologadas as inscrições de 21 docentes, 12 técnico-administrativos, 11 discentes e 2 egressos. Os eleitos
terão mandatos de dois anos
podendo ser reconduzidos
para o período subsequente.
Todos os servidores efetivos, alunos regularmente matriculados e egressos poderão
participar do pleito que terá
urnas em todos os campi e Reitoria.
(por Kelly Albuquerque)
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IFSP ganha mais dois campi no interior
O IFSP comemora, no segundo semestre, a chegada dos Campi Registro e São José dos Campos, totalizando 27 campi.
Serão oferecidas 240 vagas para os cursos Técnicos em Logística, Mecânica e em Automação Industrial

ex-diretor do Campus
Suzano, atual diretor do
Campus São José dos Campos

Antonio dos Santos

ex-diretor do Campus Presidente Epitácio,
atual diretor do Campus Registro

ção Tecnológica e o início das
obras de expansão da escola,
Masamori destaca a chegada
da Federal ao Vale do Paraíba.
“A cidade de São José está se
transformando cada vez mais
num polo tecnológico e vamos
acrescentar junto às instituições já existentes”.

nidade fez o campus crescer. Antonio destaca as ações, em 2012,
de implementação do curso de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a oferta
de 80 vagas para cursos técnicos
integrados ao ensino médio por
meio de parceria com o estado,
além dos cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC).
Registro oferecerá 80 vagas
para o Técnico em Logística, e
o diretor já faz planos para novos cursos em 2013.

Celso Faustino Soto

Alexandre Galvonas Apuzzo

novo diretor do Campus Presidente Epitácio

novo diretor do Campus Suzano

trabalhar junto às entidades do
setor industrial da região para
trazermos mais cursos. Conto
com o apoio dos administrativos e docentes para melhorar
cada vez mais o serviço prestado aos estudantes”.
Arquivo Pessoal

O engenheiro especialista
em Administração Escolar e Coordenação Pedagógica, entre
outras áreas, foi gerente educacional do Campus Suzano antes
ocupar a cadeira de diretor geral. Antes, no Campus São Paulo, ele atuou no curso de Telecomunicações durante 12 anos.
Além de ter coordenado
cursos no IFSP, Apuzzo soma
experiência como coordenador em outras instituições de
ensino. Ele participou da criação dos cursos em Suzano,
onde continuará os trabalhos
de Masamori para implementação do curso de Licenciatura
em Química, em 2013. “Vamos

Químico e especialista em
Administração Escolar, Antonio dos Santos foi coordenador do núcleo comum da primeira unidade descentralizada
do País, em 1987, em Cubatão.
Ao chegar ao Campus Presidente Epitácio, ele enfrentou o
anonimato do IFSP. Após muita
divulgação, viu a escola transformar-se numa Instituição
“muito querida e referência de
ensino na região”.
O reconhecimento da comu-

Há 21 anos no IFSP, Celso
Faustino Soto diz ter chegado
ao ápice da sua vida profissional com o convite de tornar-se
diretor de um campus.
O técnico em Máquinas de
Motores, engenheiro Mecânico, entre outros, pedagogo e
mestre em Comunicação, Administração e Educação diz-se
confortável na administração,
apesar da saudade da família.
Ele pretende abrir novos
cursos em 2013 que atendam
o perfil socioeconômico da
região de Presidente Epitácio.
“Trabalhei durante anos com
alunos de baixa renda e tenho
como meta abrir cursos como
o Proeja. Temos que oferecer

Kelly Albuquerque

Engenheiro eletricista, especialista em Telecomunicações e mestre em Automação
Industrial e Robótica, Masamori
Kashiwagi é professor no IFSP
desde 1999. Entre outros cargos, ele ocupou a direção geral
do Campus Suzano desde sua
inauguração até este semestre,
quando assumiu a direção do
Campus São José dos Campos,
pelo qual oferecerá, no segundo semestre, 160 vagas para os
cursos Técnicos em Mecânica e
Automação Industrial.
Após muitas conquistas em
Suzano, como a realização do
Workshop de Negócios e Inova-

Danielle Yura

Masamori Kashiwagi

Danielle Yura

A abertura de uma escola é sinônimo da ampliação da oferta de
ensino público e de qualidade aos jovens e adultos, e, consequentemente, maior qualificação à região onde a unidade está instalada.
Para que esse propósito se concretize é necessário muito trabalho. A seguir, você conhece os diretores gerais dos novos campi
do IFSP, que, com muita disposição, dedicam-se ao progresso da
sociedade. (por Danielle Yura)

capacitação e a possibilidade de melhores condições de
emprego e renda. O campus
possui excelentes servidores,
portanto tenho ajuda para
completar essa missão com sucesso”, aposta.

