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C 
hegamos ao final de mais um ano.

Sempre momento de reflexão, de ava-
liarmos nossa conduta e planejarmos ações 
para o novo ciclo que se inicia.

O ano de 2021 foi repleto de desafios 
para o IFSP. Dentre eles: restrições orça-
mentárias, mudanças na legislação e os 
efeitos da pandemia que, além da tristeza 
em vários momentos por perdas em nossa 
comunidade, manteve a necessidade do 
ensino remoto emergencial, sem descuidar 
da qualidade de nossos cursos, bem como 
o planejamento seguro para um retorno 
presencial gradativo.

É motivo de alegria constatar que, ape-
sar das dificuldades, o IFSP avançou em 
seus objetivos, cumprindo sua missão de 
levar Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação 
socialmente referenciados.

Nossa gestão que iniciou em Abril, 
chega portanto a 8 meses de trabalho de 
uma equipe que tem como marca a interlo-
cução entre as áreas, a busca por parcerias, 
a articulação com o poder público, com os 
arranjos produtivos e sociais locais, o com-
prometimento com a instituição e a busca por 
uma atuação próxima da reitoria junto à cada 
unidade do IFSP.

É com este espírito, e pelo trabalho dos 
servidores dos câmpus e da reitoria, que tantos 
acordos de cooperação foram firmados, que 
tantos projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Inovação foram viabilizados, que tivemos even-
tos das diversas áreas, que avançamos com a 
implementação dos currículos de referência e 
com a curricularização da extensão de maneira 
dialogada, que implementamos 10 centros de 
Pesquisa e Inovação, além de avançar com as 
ações do Polo Embrapii.

Além disso, já nos primeiros três meses 
desta gestão, o IFSP subiu 160 posições no 
Ranking de Transparência Ativa da CGU. Foram 
vários programas desenvolvidos com muita 
atenção ao servidor, voltados para sua saúde, 
capacitação, qualificação e melhora nas condi-
ções de trabalho, resultando em melhor entre-
ga à sociedade.

FALA DO REITOR

É motivo de alegria 
constatar que, apesar 
das dificuldades, 
o IFSP avançou 
em seus objetivos, 
cumprindo sua missão 
de levar Ensino, 
Pesquisa, Extensão e 
Inovação socialmente 
referenciados.

Prof. Dr. Silmário Batista dos Santos
Reitor IFSP
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Atendendo à determinação judicial, foi 
preciso que organizássemos um processo se-
letivo para nossos cursos de nível médio, com 
aplicação de prova. Apesar do tempo escas-
so, com a participação de muitos servidores 
e servidoras em todos os câmpus, tivemos 
mais de 15 mil candidatos para 6.080 vagas 
em nossos cursos.

A internacionalização deu importantes 
passos, viabilizando intercâmbio de servidores 
e elaborando projetos para o próximo ano. A 
comunidade tem mais segurança jurídica, ten-
do sido estabelecidos novos procedimentos e 
agilidade no âmbito do gabinete da reitoria, ou-
vidoria, auditoria e atividade correcional, neste 
ponto incluindo o estabelecimento do NUSCA 
para solução de conflitos.

Concluímos esse ano investindo mais de 
R$ 35 milhões em infra-estrutura em nossas 
unidades, com novas salas de aula, laborató-
rios, cobertura de quadras, usinas fotovoltaicas, 
dentre outros equipamentos, também inaugu-
rando o Câmpus São José do Rio Preto e o novo 
prédio do Câmpus Salto. 

Executamos 100% do orçamento da ins-
tituição, incluindo R$ 22 milhões de aplicação 
em assistência estudantil e R$ 2,5 milhões em 
Kits alimentação.

Foram vários 
programas 
desenvolvidos com 
muita atenção ao 
servidor, voltados para 
sua saúde, capacitação, 
qualificação e melhora 
nas condições de 
trabalho, resultando 
em melhor entrega à 
sociedade

Tivemos uma intensa articulação com o 
poder público, municipal, estadual e federal, 
estabelecendo parcerias e atraindo mais recur-
sos para o IFSP e a educação como um todo, 
em parceria com as Instituições Federais de En-
sino de São Paulo. Sensibilizada e conferindo o 
bom uso feito pelas emendas anteriores, a Ban-
cada Paulista dos Deputados Federais definiu 
R$ 12 milhões em emendas ao IFSP para o ano 
que vem. Também atuamos junto à Comissão 
Mista de Orçamento para melhorar os recursos 
para a Educação de todo o país, conseguindo 
bons resultados.

O material que vocês conferem a seguir, 
registra parte destas ações. 

Parabenizo e agradeço às pró-reitorias, 
ao gabinete da reitoria, diretorias sistêmicas, 
aos gestores de todas as nossas unidades, 
bem como cada servidor, servidora, traba-
lhadores terceirizados, nossos estudantes e 
seus familiares. 

A atuação de vocês vem transformando 
vidas. Estamos trabalhando para uma socieda-
de mais próspera e menos desigual.

Desejo um ótimo final de ano, e que em 
2022 sigamos colecionando conquistas.
Forte abraço,
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P Pesquisa de Aluna é Destaque em 

Programa Nacional

A pesquisa com tenébrios realizada pela aluna Júlia 
Porfirio, do Câmpus Avaré, virou destaque do progra-
ma Globo Rural, transmitido pela TV Globo, no dia 5 
de maio. A larva, que hoje possui grande valor comer-
cial, será transformada em um plástico filme pela es-
tudante. Saiba mais .

Estudantes do IFSP são 
Premiados na Feira Brasileira de 
Jovens Cientistas
Os projetos Água na medida certa: Dosador auto-
mático para bebedouros,  do Câmpus Campinas, e 
Análise qualitativa do ensino de língua inglesa pelos 
aplicativos Duolingo, Babbel e Memrise,  do Câmpus 
Hortolândia, foram destaque na edição 2021 da Feira 
Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC). Saiba mais .

Aluno do IFSP é  
aprovado em universidade  
norte-americana

Gabriel Bio Guerra, de 19 anos, recém-formado no 
curso Técnico em Informática integrado ao ensino 
médio no Câmpus Cubatão do IFSP embarcou, em 
agosto, para a universidade Minerva Schools at KGI, 
nos Estados Unidos, onde cursa Ciência da Computa-
ção e Negócios. Saiba mais .

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2171-pesquisa-de-aluna-e-destaque-em-programa-nacional
https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=584
https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=584
https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=852
https://fbjc.com.br/mostraDetalhes.php?projeto=852
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2304-estudantes-do-ifsp-sao-premiados-na-feira-brasileira-de-jovens-cientistas-2
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2165-aluno-do-ifsp-e-aprovado-em-universidade-norte-americana


Estudantes do IFSP  
são medalhistas nas 
Paralimpíadas Universitárias
Os estudantes Luiz Pedro Fazani Geronimo, do Câm-
pus Guarulhos, e Karen Stephanie de Oliveira Ghis-
landi, do Câmpus Bragança Paulista, representaram o 
IFSP e foram medalhistas nas Paralimpíadas Universi-
tárias, realizadas em setembro na cidade de São Pau-
lo. Saiba mais .

Estudantes do IFSP são premiados 
em Olimpíada de História do Brasil 
Equipes dos câmpus Bragança Paulista, Pirituba e São 
José dos Campos conquistaram medalhas na Olimpí-
ada Nacional de História do Brasil (ONHB). Os grupos 
foram premiados com medalhas de ouro, bronze e de 
cristal. Saiba mais . 

Projeto do Câmpus Jundiaí 
integra pesquisa e extensão por 
meio de podcasts científicos
O primeiro podcast, intitulado “Planta Não Tem Teta”, 
já está disponível na plataforma Spotify. O episódio 
“#01: Aquele da vacina” contou com a participação de 
Sonia Lopes, professora e pesquisadora aposentada 
do Instituto de Biociências da USP. Saiba mais .

IFSP tem 28 equipes medalhistas 
na Olimpíada Brasileira GeoBrasil
Vinte e oito equipes de diferentes câmpus do IFSP 
saíram medalhistas da VI Olimpíada Brasilieira Geo-
Brasil 2021, que contemplou a VI Olimpíada Brasileira 
de Geografia (OBG) e a IV Olimpíada Brasileira de Ci-
ências da Terra (OBCT). Saiba mais . 

Professora do IFSP recebe 
Prêmio de Melhor Tese pela 
Associação Nacional de Pós-
Graduação em Geografia
A tese “Acumulação por despossessão: a privatiza-
ção dos ventos para a produção de energia eóli-
ca no semiárido brasileiro”, defendida por Mariana 
Traldi, professora de Geografia do Câmpus Hor-
tolândia, recebeu o Prêmio Maurício de Almeida 
Abreu. Saiba mais . 

Pesquisa de combate à fome e à 
desnutrição no IFSP é premiada 

Uma pesquisa de segurança alimentar desenvolvida 
pela professora Erika Batista, do Câmpus Campinas, 
com a participação de alunos, foi premiada, em outu-
bro, no Concurso Prêmio Josué de Castro de combate 
à fome e à desnutrição, promovida pela Secretaria Es-
tadual de Agricultura e Abastecimento. Saiba mais .  

Tese de professor do Câmpus 
Campinas recebe prêmio 
internacional
O professor Samuel Botter Martins, do Câmpus Cam-
pinas, foi premiado com a melhor tese de doutorado 
no Workshop de Teses e Dissertações do SIBGRAPI, 
principal congresso da América Latina em Processa-
mento de Imagens e Machine Learning. Saiba mais .

Câmpus São Roque é selecionado 
para integrar o Programa 
Escolas 2030
O Câmpus São Roque do IFSP será uma das 100 insti-
tuições educativas do Brasil a fazer parte do Programa 
Escolas2030. A seleção aconteceu no mês de agosto 
e levou em consideração critérios como desenvolver 
projetos inovadores envolvendo a educação básica. 
Saiba mais .

Alunas de Design de Interiores 
do IFSP são premiadas em 
concurso nacional
O concurso Láurea Máxima, que premia os melho-
res e os mais recentes projetos de conclusão de 
curso de Design de Interiores do país, foi dominado 
por alunas do Câmpus Jacareí, as quais conquista-
ram o primeiro, o segundo e o terceiro lugares da 
premiação. Saiba mais .
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https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2545-estudantes-do-ifsp-sao-medalhistas-nas-paralimpiadas-universitarias
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2535-estudantes-do-ifsp-sao-premiados-em-olimpiada-em-historia-do-brasil
https://open.spotify.com/episode/4pdRquxExPnMkLvvwEKVam?si=01x39cZpRn6HtT2hBx5RKg&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2550-projeto-do-campus-jundiai-integra-pesquisa-e-extensao-por-meio-de-podcasts-cientificos
https://www.unifal-mg.edu.br/obgeografia/
https://www.unifal-mg.edu.br/obgeografia/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2553-ifsp-tem-28-equipes-medalhistas-na-olimpiada-brasileira-geobrasil-2021
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/2594-professora-do-ifsp-recebe-premio-de-melhor-tese-pela-associacao-nacional-de-pos-graduacao-em-geografia
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2598-pesquisa-de-combate-a-fome-e-desnutricao-do-ifsp-e-premiada
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/2607-tese-de-professor-do-campus-campinas-recebe-premio-internacional
https://escolas2030.org.br/
https://escolas2030.org.br/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2614-campus-sao-roque-e-selecionado-para-integrar-o-programa-escola2030
https://abd.org.br/laurea-maxima
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/2657-estudantes-de-design-de-jacarei-sao-premiadas-em-concurso-nacional
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ABRIL | MAIO | JUNHO

IFSP realIza ParcerIa com  
eScola VIrtual de GoVerno

N 
o  mês de fevereiro, o IFSP e a Enap firmaram uma cooperação técnica 

que permitiu ofertar cursos do Instituto Federal por meio da plataforma de 
cursos a distância da Escola Nacional de Administração Pública. O curso “Lei 
8.112/90 e suas alterações” foi primeiro a ser disponibilizado pela Enap no 
mês de abril.

A adesão, realizada na modalidade “conteudista”, permitiu ao IFSP uti-
lizar a plataforma da EV.G com todo o suporte necessário para a produção e 
oferta de cursos na modalidade a distância, visando à formação de servido-
res públicos, sejam eles desta ou de outras instituições. Apesar do conteúdo 
ser voltado aos servidores, todos os interessados puderam acessar os cur-
sos gratuitamente. Os cursos são certificados com carga horária e demais 
requisitos, por meio da própria plataforma da Enap. 

Segundo Paulo José Evaristo da Silva, diretor do Centro de Referência 
em EaD (DED-CEAD), a adesão permite que as formações dedicadas a ser-
vidores do IFSP se estendam também a outros profissionais. “É mais uma 
colaboração do IFSP dentro da rede, seja em nível de câmpus, pensando em 
formações que atendam suas necessidades, seja em nível nacional, com-
partilhando suas produções com diferentes órgãos”, afirmou.  

Linha do 
tempo

https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
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Paulo destacou que a parceria permite ainda o 
desenvolvimento de mais opções de trilhas e itinerá-
rios formativos para o atendimento das demandas de 
formação, tanto para o IFSP como para outros Institutos 
Federais e instituições governamentais em geral. 

A coordenadora de Formação de Desenvolvi-
mento de Pessoal (CFOR-PRD), Priscila Cabreira de 
Freitas, salientou que inicialmente foram disponibiliza-
dos os cursos já produzidos e ofertados no IFSP a partir 
de parcerias com a DED-CEAD e a CFOR. Em seguida, 
serão desenvolvidos novos cursos diretamente na pla-
taforma da Enap. 

De iniciativa da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional (PRD), o convênio é pioneiro na rede fe-
deral e traz diversas vantagens à instituição, apontou o 
pró-reitor Bruno Luz: o alcance dos cursos tanto para 
agentes públicos quanto para a sociedade em geral; 
a otimização de custos com a manutenção de plata-
formas de educação a distância (equipamentos, infra-
estrutura e atualização de aplicações e sistemas); a 
prestação de serviço de gestão acadêmica (gestão da 
oferta de cursos, inscrições, acesso, expedição de do-
cumentos aos alunos, catálogo de cursos e calendário 
de turmas); a gestão de dados que permitem a análise 
sobre a evolução dos cursos, perfis e desempenho dos 
alunos; e a certificação, realizada por aquela escola de 
governo. “Trata-se da consolidação de uma proposta 
da atual gestão, que idealizou a implantação de uma 
Escola de Governo no IFSP”, finalizou.  

O  curso “Lei 8.112/90 e suas alterações” estreou 
como primeiro curso do IFSP disponibilizado pela Es-
cola Virtual de Governo da ENAP. 

O curso, que já formou centenas de servidores 
do IFSP e foi transformado em e-book, é ofertado em 
âmbito nacional em formato autoinstrucional, e des-
de7 de junho é possível realizá-lo, de forma gratuita, a 
qualquer momento, por meio da plataforma da Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap).

A formação tem como objetivo instruir os interes-
sados quanto aos direitos e deveres dos servidores pú-
blicos federais previstos na Lei n.º 8.112/90, conhecida 
como Regime Jurídico Único dos servidores da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais.  

Com carga horária total de 40 horas, as aulas fi-
cam disponíveis por 30 dias a partir do primeiro acesso. 
Dividido em dez módulos, o curso aborda: provimento; 
vacância, remoção, redistribuição e substituição; direi-
tos e vantagens; férias e licenças; afastamentos; con-
cessões, tempo de serviço, e direito de petição; regime 
disciplinar; processo administrativo disciplinar; seguri-
dade social do servidor; e assistência à saúde.  

O primeiro curso ofertado pelo IFSP na platafor-
ma, “Lei nº 8.112/90 e suas alterações”, disponibiliza-
do na Escola de Governo no dia 7 de junho, contabili-
zou 972 inscrições e 392 conclusões em pouco mais 
de 30 dias. “O IFSP é o único Instituto Federal do País 
que possui uma Escola de Governo dentro da escola 
virtual da Enap. A procura pelo primeiro curso oferta-
do é muito positiva, pois confere grande visibilidade 
ao IFSP e aos nossos servidores”, afirma o pró-reitor 
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
(PRD), Bruno Nogueira Luz.

Fonte: EV.G em números https://emnumeros.escolavirtual.gov.br/indicadores/

 Para mais informações sobre o curso acesse  
https://escolavirtual.gov.br/curso/405 .

Oferta de cursos 
Todos os servidores interessados podem oferecer um 
curso na Escola Virtual de Governo. A gerência dos cur-
sos do IFSP na plataforma se dá por meio da Coorde-
nadoria de Formação de Pessoal (CFOR/PRD) em par-
ceria com a Diretoria de Educação a Distância (DED). Os 
servidores interessados devem entrar em contato por 
e-mail . A coordenaria irá avaliar a pertinência do tema 
e os procedimentos da criação até a oferta. 

Na Escola Virtual do IFSP junto à Enap devem 
ser abordados temas de formação atuais, originais e, 
principalmente, com enfoque na melhoria do serviço 
público como um todo. Atualmente, são recebidos cur-
sos nas seguintes áreas: Auditoria e Controle; Dados, 
Informação e Conhecimento; Desenvolvimento Geren-
cial; Educação e Docência; Gestão Estratégica; Gestão 
de Pessoas; Gestão de Políticas Públicas; Governança 
e Gestão de Riscos; Governo Digital e Transparência; 
Inovação; Logística e Compras Públicas; Orçamento e 
Finanças; Políticas Públicas Setoriais; Tecnologia da In-
formação; Transferências de Recursos da União; e Ética 
e Cidadania.  

Inicialmente, o IFSP priorizará a transposição de 
cursos já ofertados em plataforma da Instituição para a 
Enap. Posteriormente, a CFOR e a DED lançarão formu-
lário de intenção de produção de cursos, sejam para 
demandas internas, podendo ser oferecidos via Moo-
dle Institucional, seja para futuramente atender ao pú-
blico da Enap.

https://emnumeros.escolavirtual.gov.br/indicadores/
https://escolavirtual.gov.br/curso/405
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Enap 
A Escola Nacional de Administração Pública é uma ins-
tituição com anos de experiência na oferta de cursos 
para a formação de servidores e público em geral, que 
vem buscando expandir seu catálogo a partir de cola-
boração mútua com instituições, centralizando em um 
só lugar as diversas opções de capacitação. 

Conheça os cursos ofertados pela ENAP aqui .  

Saiba mais sobre a parceria entre o IFSP e a Enap aqui .  

IFSP realIza eleIçõeS e 
renoVa conSelho SuPerIor

E 
m 2021, o IFSP realizou eleições para a renovação 

do Conselho Superior (Consup) do IFSP. A abertura do 
processo eleitoral que escolheu os novos represent-
antes dos estudantes, dos servidores e dos egressos 
na instância máxima do IFSP iniciou-se em fevereiro e 
foi concluída em abril. 

Houve um processo complexo envolvendo co-
missões eleitorais locais em todos os câmpus e na 
Reitoria. A Comissão Central, nomeada por meio da 
Portaria nº 429/2021, foi responsável por organizar 
todo o processo, que elegeu 17 novos membros titu-
lares, sendo cinco docentes, cinco técnicos adminis-

trativos, cinco alunos e dois alunos egressos. Também 
foram eleitos 17 suplentes, um para cada titular. Os re-
presentantes de cada um dos segmentos foram es-
colhidos por seus pares em eleição que aconteceu no 
dia 19 de abril; devido à pandemia de Covid-19, todo 
o processo eleitoral aconteceu de maneira virtual em 
todos os câmpus do Instituto.

A votação foi facultativa a todos os servidores 
efetivos e alunos matriculados em cursos regulares e 
egressos, e aconteceu no período compreendido en-
tre às 12h de 19 de abril e às 12h do dia 20 de abril, 
por meio do sistema Helios Voting. O resultado final do 
pleito foi publicado no mesmo dia do término do pleito 
no sítio do IFSP.

Saiba mais aqui . 

IFSP crIa normaS Para 
adequação à leI Geral de 
Proteção de dadoS

U 
ma iniciativa conjunta da Pró-Reitoria de Plane-

jamento e Desenvolvimento Institucional (PRD) e da 
Comissão Geral de proteção de Dados no âmbito do 
IFSP possibilitou a criação da Portaria nº 2.755/2021, 
um documento que estabelece as normas de proteção 
de dados na Instituição.

A portaria adéqua as normas da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) ao contexto do IFSP. Garantindo 
aos usuários, sejam eles servidores, estudantes, forne-
cedores ou membros da comunidade externa, total 
clareza na coleta, tratamento e descarte de seus da-
dos pessoais no âmbito das políticas públicas criadas 
pelo IFSP.

Para Ademar Bernardes Pereira Junior, encarrega-
do pelo Tratamento de Dados do IFSP e presidente da 
Comissão Geral de Proteção de Dados no âmbito da 
Instituição, a norma trará aos usuários transparência, 
proteção e segurança no tratamento de dados pesso-
ais dos indivíduos que usufruem de relações com IFSP.

A página do IFSP destinou um espaço para que 
a comunidade conheça a nova política, as normas na-
cionais sobre tratamento de dados, canais de recebi-
mento de denúncias e informações. Os interessados 
podem acessá-la no endereço eletrônico www.ifsp.
edu.br/protecao-de-dados-pessoais.

O pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Bru-
no Nogueira Luz, destacou o trabalho da comissão for-
mada para esta demanda. “Foram escolhidos a dedo os 
servidores para iniciar essa tarefa, com perfis distintos 
que envolvem as áreas da segurança da informação, 
ciência e tecnologia da informação e do direito”, revela.

Com a iniciativa, o IFSP se tornou um dos pionei-
ros entre os institutos federais a avançar no desenvol-
vimento e implementação da LGPD.

https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2107-ifsp-realiza-parceria-com-escola-virtual-de-governo-da-enap
https://drive.ifsp.edu.br/s/TS6YxLq9FsA3vSH
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2021-consup-aberto-processo-eleitoral-para-novos-membros
https://www.ifsp.edu.br/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=2149
https://www.ifsp.edu.br/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=2149
https://www.ifsp.edu.br/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=2149
https://drive.ifsp.edu.br/s/FAiuO69tx28wl3X
http://www.ifsp.edu.br/protecao-de-dados-pessoais
http://www.ifsp.edu.br/protecao-de-dados-pessoais
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A regulamentação das normas de proteção de 
dados do IFSP marca o início dos trabalhos da Comis-
são de Análise e Implementação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados no IFSP (CGPD), que seguirá divulgando 
para toda a comunidade informações relevantes sobre 
essa nova forma de tratar dados pessoais.

A PRD fornece o suporte para a CGPD monitorar os 
aspectos de implantação da política no âmbito do IFSP.

camPanha Sobre utIlIzação 
étIca doS dadoS PeSSoaIS

C 
om a entrada em vigor das sanções previstas na 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a partir do dia 
18 de agosto, iniciou-se a etapa de diligências. As pes-
soas puderam informar seus dados pessoais e sen-
síveis previstos na legislação, ou solicitar informações 
sobre eles. No IFSP, a Comissão Geral de Proteção de 
Dados (CGPD) orientou os usuários do Suap quanto ao 
preenchimento correto dos documentos.   

Os usuários do sistema devem seguir as normas 
de proteção de dados na Instituição aprovadas no úl-
timo mês de abril por meio da Portaria n.º 2.755, com 
orientações seguindo a LGPD no contexto do IFSP, ga-
rantindo aos usuários (servidores, estudantes, fornece-
dores e comunidade externa) total clareza na coleta, 
tratamento e descarte de seus dados pessoais e da-
dos pessoais sensíveis, considerando as políticas pú-
blicas criadas pelo Instituto Federal. Saiba mais sobre 
a comissão do IFSP em www.ifsp.edu.br/protecao-de- 
dados-pessoais.

Saiba mais . 

IFSP Ganha SIStema 
InteGrado de Protocolo, 
PaGamento e GeStão

O 
s servidores lotados na Reitoria do IFSP têm dis-

ponível para acesso o Sistema Integrado de Protocolo, 
Pagamento e Gestão (Sippag), implementado pela Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institu-
cional (PRD). 

O sistema padroniza a emissão de portarias, 
automatiza a publicação do boletim de serviço e 
permite que servidores e não servidores emitam de-
clarações de vínculo e não vínculo com a Instituição, 
além de garantir maior celeridade aos lançamentos 
em folha de pagamento, concedendo automatiza-
ção de lançamentos no Sistema Integrado de Admi-
nistração de Pessoal (Siape).  

A implantação do Sippag foi iniciada no mês de 
fevereiro. Segundo a PRD, o sistema deve estar dis-
ponível em todos os câmpus do IFSP no segundo 
semestre deste ano.  

Os servidores podem acessar o Sippag por 
meio do site https://sippag.ifsp.edu.br/. As decla-
rações de vínculo poderão ser obtidas clicando na 
opção “Declaração”. O boletim de serviços está dis-
ponível na opção “Portarias”. 

De acordo com o pró-reitor de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional, Bruno Luz, a iniciati-
va visa a otimizar e a desburocratizar procedimentos, 
com redução de rotinas, aprimoramento dos fluxos 
e aumento da transparência e acessibilidade em do-
cumentos institucionais. 

Para Guilherme Leite, diretor de Gestão de Pes-
soas, a implantação do sistema representa um avan-
ço na gestão do IFSP, visto que as automatizações 
garantem maior agilidade no atendimento das de-
mandas, além de reduzir erros materiais.

IFSP reúne reItoreS em 
VISIta do mec e da Setec

A   convite do reitor Silmário Batista dos Santos, 
o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o secre-
tário da Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica (Setec), Wandemberg Venceslau Rosendo 
dos Santos, visitaram, no dia 7 de maio, a reitoria e o 
Câmpus São Paulo do IFSP, onde conheceram pro-
jetos desenvolvidos por docentes do IFSP. Ao lado 
dos reitores da UFABC, UFSCar e Unifesp, Silmário 
apresentou as necessidades e os anseios das insti-
tuições da Rede Federal de Ensino.    

https://www.ifsp.edu.br/protecao-de-dados-pessoais
https://www.ifsp.edu.br/protecao-de-dados-pessoais
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2149-ifsp-cria-normas-para-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados
https://sippag-web.ifsp.edu.br/
https://sippag-web.ifsp.edu.br/
https://sippag.ifsp.edu.br/
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O objetivo do convite de Silmário foi apresentar a 
realidade das instalações da reitoria e do Câmpus São 
Paulo, além de mostrar projetos em desenvolvimento 
na Instituição. O reitor reforçou a necessidade de uma 
sede própria da reitoria do IFSP, que funciona dentro 
do Câmpus São Paulo, e lembrou que já havia recebi-
do a promessa do Governo Federal, de administrações 
anteriores, de cessão de um espaço para o funciona-
mento das atividades administrativas da Instituição.   

Milton, Wandemberg, Sillmário e Shiga (da esquerda para a direita) 
percorrem as instalações do Câmpus São Paulo.

Na reitoria, os reitores do IFSP, da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), Dácio Matheus, da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Beatriz de 
Oliveira, e da Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), Nelson Sass, apresentaram suas principais ne-
cessidades e anseios em relação ao futuro da educa-
ção no País. O ministro Milton Ribeiro se comprometeu, 
junto aos reitores, em buscar soluções para viabilizar 
os recursos necessários para o desenvolvimento das 
atividades das instituições.   

Milton Ribeiro e o secretário Wandemberg Ven-
ceslau também conversaram com os pró-reitores de 
Ensino (Carlos Procópio), de Pesquisa e Pós-graduação 
(Adalton Ozaki), de Extensão (Gabriela Arduíno) e de 
Administração (José Roberto da Silva).

A convite do diretor-geral do Câmpus São Paulo, 
Alberto Shiga, as autoridades conheceram projetos de-
senvolvidos por docentes na unidade. No Projeto Ático 
— Assessoria Técnica de Interesse a Comunidades Or-
ganizadas, coordenado pelo docente Alexandre Ken-
chian, os alunos bolsistas oferecem assessoria técnica 
a entidades, fundações, associações e organizações 
não governamentais, de modo a divulgar a importân-
cia do ambiente construído e a sua influência no bem-
-estar e na qualidade de vida. O ministro mostrou-se 
impressionado com o projeto de um portal para a ci-
dade de Bonito (MS), desenvolvido pelos alunos de Ar-
quitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O projeto foi 
vencedor do Concurso Ousadia do Ibracon, em 2015.    

O Grupo de Pesquisa em Bioengenharia e Bio-
materiais, coordenado pelo professor Tarcísio Leão, 

reúne pesquisadores do Câmpus São Paulo do IFSP 
e de outras instituições com o objetivo de desenvol-
ver e transferir tecnologia na área da Saúde, gerar 
e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos 
que contribuam para a melhoria da qualidade de 
vida dos seres humanos e do avanço da ciência em 
todo o país. Um dos destaques do grupo é o projeto 
de dispositivo de assistência ventricular, conhecido 
como coração artificial. O grupo participa de um pro-
jeto temático financiado pela Fapesp, sob liderança 
da USP e do instituto Dante Pazzanese de Cardiolo-
gia, que se apresenta na etapa final de ensaios em 
bancada para seguir para o teste in vivo em animais.   

O ministro e o secretário conheceram ainda o 
Projeto Sustentare, coordenado por Rodrigo Del-
phino, com propósito de criar conscientização am-
biental, empreendedorismo social, desenvolvimen-
to e aprimoramento de tecnologias com o viés de 
sustentabilidade, incluindo o aproveitamento de ali-
mentos normalmente descartados na culinária. En-
tre as pesquisas atuais, está o uso de larvas e insetos 
na alimentação. O secretário Wandemberg provou 
um inseto oferecido pelo professor Rodrigo.   

Por fim, foram apresentados às autoridades os 
projetos de eficiência energética desenvolvidos no 
IFSP. Os Câmpus São Paulo e Boituva desenvolveram, 
por meio de um edital da Aneel, projetos que visam a 
uma mudança de cultura para o uso racional e eficien-
te da energia elétrica no câmpus universitário e alcan-
çaram até 70% de economia no consumo de energia 
elétrica. As ações foram apresentadas pelos coorde-
nadores das iniciativas Cíntia Gonçalves (São Paulo) e 
Felipe Almeida (Boituva). Os câmpus foram equipados 
com usinas de minigeração de energia e receberam 
novas lâmpadas e condicionadores de ar mais eficien-
tes, além de estrutura laboratorial com equipamentos 
para os cursos técnicos e de especialização oferecidos 
na área. O diretor-geral do Câmpus Guarulhos, Ricardo 
Agostinho de Rezende Júnior, também falou sobre o 
curso técnico de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos 
ofertado na unidade.

Autoridades conhecem projeto de alunos de Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharia Civil vencedor do Concurso Ousadia do Ibracon

https://spo.ifsp.edu.br/atico?id=1597
https://www.labbioeng.com/
https://www.labbioeng.com/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1949-projetos-de-eficiencia-energetica-divulgam-resultados-nesta-sexta-2
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1949-projetos-de-eficiencia-energetica-divulgam-resultados-nesta-sexta-2
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Milton Ribeiro admirou-se com a economia ge-
rada e, principalmente, com o investimento desse 
montante em pesquisa, ensino e extensão voltados 
para a própria ampliação das tecnologias que permi-
tem a produção de energia sustentável nos demais 
câmpus do IFSP.

Ao final da visita, o ministro enfatizou a importân-
cia de conhecer mais sobre a produção do IFSP em 
termos de ensino, pesquisa e extensão e se disse sur-
preso com a grandiosidade da Instituição. “O Brasil não 
conhece a força acadêmica das suas escolas federais. 
Uma das razões de eu estar aqui é mostrar ao Brasil a 
importância, a qualidade e a profundidade dessas pes-
quisas, as quais não ficam apenas no mundo abstrato: 
elas conversam e respondem a perguntas da socieda-
de, com soluções, mecanismos, pautas; enfim, a socie-
dade pergunta e a ciência responde”, declarou. 

O secretário de Educação Profissional e Tecnoló-
gica, Wandemberg Venceslau Rosendo Dos Santos, ga-
rantiu que conhece os desafios enfrentados pelo IFSP 
para oferecer um ensino de qualidade. “Por isso a secre-
taria de Educação Profissional e Tecnológica, de forma 
muito alinhada e direta, vai trabalhar próximo à reitoria, 
a fim de viabilizar as ações que elevem a qualidade do 
ensino e a produtividade da economia do nosso país.”  
Wandemberg apoiou a finalização das obras realizadas 
pelo IFSP, entre elas o teatro do Câmpus São Paulo, 
apresentado pelo reitor Silmário e pelo diretor Shiga.  

dIretorIa de aSSuntoS 
eStudantIS amPlIa dIáloGoS 
e Fortalece o ProtaGonISmo 
doS eStudanteS do IFSP
E 

m 2021 o IFSP ganhou uma diretoria sistêmica, vin-
culada ao gabinete da reitoria, e que tem o olhar volta-
do ao que há de mais importante para o Instituto Fed-
eral: os seus alunos.  

Imagem: Reunião de apresentação da Daest.

A Diretoria de Assuntos Estudantis (Daest) foi 
apresentada à comunidade estudantil do IFSP du-

rante uma reunião virtual realizada no dia 6 de maio. 
O encontro ocorreu por meio da plataforma Google 
Meet, a qual comporta cem acessos simultâneos, e 
também foi transmitida pelo YouTube. Além dos cem 
estudantes que participaram pela plataforma, mais 
400 acompanharam a transmissão ao vivo. O vídeo 
da reunião já teve mais de 1.500 visualizações, e está 
disponível aqui .

A reunião de apresentação contou com a presen-
ça do reitor Silmário Santos, da equipe da Daest e de 
lideranças estudantis de diversos câmpus. O diretor de 
Assuntos Educacionais, Vitor Marçulli, foi o responsável 
por fazer a apresentação da diretoria, e expressou que 
a reitoria do IFSP se coloca à disposição dos alunos e 
entidades estudantis para apoiar no que for necessário, 
entendendo que o movimento estudantil é autônomo, 
e o papel da Instituição é apoiar no que for possível. 

Vitor explicou que uma das metas é ter repre-
sentações discentes em todos os conselhos e comis-
sões que envolvam questões de interesse dos alunos. 
E isso já vem sendo implementado. Após a criação da 
Daest, a Central Permanente de Assistência Estudantil 
(Copae), que não tinha participação discente, passou 
a contar com uma representação estudantil, assim 
como o comitê de alimentação, que agora também 
conta com a participação dos estudantes. 

A Daest tem feito reuniões mensais com os dis-
centes, além de ações pontuais, quando requisitada. 
A diretoria também mantém um canal direto com os 
estudantes, pelo e-mail falaaiestudante@ifsp.edu.br 
e por um grupo específico no WhatsApp. “Essa intera-
ção está em processo de construção, pois é um setor 
relativamente novo, e a cada dia surgem novas de-
mandas e pontos de atenção. Mesmo assim, avalia-
-se como muito positiva essa ação, uma vez que tem 
criado espaços de diálogo com o corpo discente”, 
avalia a servidora Haryanna Sgrilli, do Departamento 
de Políticas Estudantis.

https://www.youtube.com/watch?v=oc81ki4zp-E
mailto:falaaiestudante@ifsp.edu.br
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Lideranças estudantis do IFSP avaliam que, com a 
criação da Daest, o diálogo entre os gestores e os es-
tudantes do IFSP foi ampliado. Roberta Pereira da Fon-
seca, aluna do curso Técnico Integrado em Mecânica 
do Câmpus São Paulo, é também integrante do Grê-
mio Livre Estudantil Charlie Chapplin e da Federação 
Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico (Fenet). Ela 
afirma que a maior interação entre a instituição e os es-
tudantes é algo a se destacar, mas acredita que ainda é 
preciso ampliar os espaços de representação estudan-
til. “Sou membro da Copae, e luto pela permanência 
estudantil. Também sou conselheira representante dis-
cente no Conen. Como estudantes que fazem parte da 
comunidade do IFSP, temos de ter mais espaços para 
deliberar, nossa voz é importante”, afirmou. 

Gustavo Bucci Carrascosa, graduando do cur-
so de Engenharia Elétrica pelo Câmpus São Paulo, 
contou que participou de boa parte das reuniões re-
alizadas pela diretoria. “Acredito que, dentro das suas 
possibilidades, a Daest, durante as reuniões, contribuiu 
e contribui para o atendimento às demandas dos es-
tudantes, mas, principalmente, tem sido um canal de 
esclarecimentos referentes às questões pleiteadas 
pelos estudantes. A criação de uma diretoria vincula-
da diretamente à reitoria, ou seja, que não pertence a 
nenhuma pró-reitoria, amplia o público-alvo discente, 
além de se tornar uma referência para os estudantes 
de todos os cursos ofertados”, afirmou.

Foto: Sabrina Ferreira

Sabrina Ferreira Santos é estudante da licencia-
tura em Pedagogia no Câmpus Boituva, conselheira 
discente no Conselho do Câmpus (Concam) e diretora 
da União Estadual dos Estudantes (UEE-SP) pelo Mo-
vimento Correnteza. Ela acredita que a construção de 
um espaço institucional como a Daest é bastante signi-
ficativa para o movimento estudantil. “Temos avançado 
significativamente quanto à comunicação das entida-
des estudantis com a instituição, e estamos cientes 
de que há muitos passos a serem dados. Seguimos 
debatendo politicamente a situação do IFSP e a reali-
dade discente, levantamos inúmeras possibilidades de 
intervenção nessa realidade e seguimos colocando em 
prática as propostas para a mudança que desejamos.”

A líder estudantil lembra que nos últimos tempos, 
em que o país tem vivido sob uma crise política, sanitá-
ria e econômica, tornou-se ainda mais necessário o for-
talecimento dos vínculos entre aqueles que defendem 
a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmen-
te referenciada e em todos os níveis, colocando-se em 
luta para garantir o mínimo.   

“A piora na condição de vida das trabalhadoras e 
dos trabalhadores do nosso país também pesa sobre 
os ombros estudantis; portanto, faz-se ainda mais ne-
cessário construir novas alternativas de permanência e 
êxito escolar, adequando as antigas. Com a construção 
de novos canais de comunicação, essas demandas ur-
gentes têm tido mais condições de chegar à Instituição 
e ser construídas coletivamente com a comunidade 
escolar. Exemplo disso são a conquista do auxílio co-
nectividade e dos kits alimentação, e a não reprovação 
escolar”, contou.

Vale destacar que a Diretoria de Assuntos Estu-
dantis também mantém contato direto com as coorde-
nadorias de Apoio ao Ensino e com as coordenadorias 
sociopedagógicas dos câmpus. O foco principal desse 
diálogo é a construção das políticas que envolvem os 
setores. Um dos exemplos é a minuta do Regime Dis-
ciplinar Discente (RDD), que foi discutida amplamente 
por intermédio do trabalho da Daest.

IFSP oFerece 2.170 VaGaS 
Para curSoS técnIcoS no 
2º SemeStre

O 
 IFSP ofereceu 2.170 vagas para cursos técnicos 

gratuitos em 28 câmpus para o segundo semestre de 
2021. A seleção dos candidatos foi realizada por meio 
de análise de histórico escolar. Não houve provas!  

Devido à necessidade de adequação do calendá-
rio acadêmico provocada pela pandemia da covid-19, 
o IFSP divulgou dois editais com datas distintas para 
o processo seletivo para cursos técnicos no segundo 
semestre de 2021.



14

Sem prova!
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos 
candidatos foi feita por meio de análise de histórico 
escolar. Os candidatos puderam informar as notas ou 
conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Ma-
temática obtida no Ensino Fundamental.

Aprendizado integral
No Instituto Federal de São Paulo o discente se prepara 
para ser um profissional tecnicamente capacitado e ao 
mesmo tempo um cidadão crítico e participativo. Aqui o 
estudante aprende que a tecnologia pode caminhar lado a 
lado com o desenvolvimento sustentável e que cuidar do 
planeta também é promover o progresso. Nossos alunos 
são capacitados para desenvolverem inovações tecnoló-
gicas voltadas para atender à necessidade de quem mais 
precisa e convivem em um ambiente que respeita a diver-
sidade e promove igualdade social, racial e de gênero.

O objetivo do IFSP é garantir o ingresso, a per-
manência e o êxito dos nossos alunos, de modo que 

a passagem pelo Instituto os ajude a conquistar tudo 
o que quiserem.

Modalidades de cursos
Foram oferecidos cursos em duas modalidades diferentes:
1)  curso técnico concomitante ao ensino médio: o can-

didato deve estar matriculado no ensino médio em 
outra instituição de ensino. Ele cursará apenas o en-
sino técnico no IFSP;

2)  curso técnico subsequente ao ensino médio: o can-
didato deve ter concluído o ensino médio. Ele cursa-
rá apenas o ensino técnico no IFSP.

Cursos presenciais ou a distância?
Todos os cursos que foram ofertados pelo Edital nº 
217/2021 são presenciais. Não obstante, durante a pan-
demia as aulas ocorrem de modo remoto com retorno 
presencial gradativo, conforme está sendo permitida a 
retomada das aulas pelas autoridades competentesno 
turno informado no Anexo III do edital.
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reItor do IFSP rePreSenta 
unIVerSIdadeS FederaIS em 
reunIão com mec
N 

o dia 25 de maio, o reitor Sillmário Batista se 
reuniu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
e deputados federais, em Brasília, para conversa-
rem sobre a recomposição do orçamento do IFSP 
e das universidades federais localizadas no estado 
de São Paulo.

Os reitores do IFSP, Silmário Batista, e da Uni-
fesp, Nelson Sass, representaram as instituições fe-
derais de ensino de São Paulo (UFABC, UFSCar, IFSP e 
Unifesp) durante reunião articulada por Silmário com 
o ministro Milton Ribeiro e os representantes da ban-
cada paulista na Câmara Federal, Paulo Teixeira (PT) e 
General Peternelli (PSL).  

Imagem: Da esquerda para a direita: Paulo Teixeira, Silmário Batista,  
Milton Ribeiro, Nelson Sass e Roberto Peternelli

A reunião teve como pauta a recomposição do 
orçamento do Instituto Federal de São Paulo e das 
universidades federais. Em 2021, o valor aprovado 
na Lei Orçamentária Anual para o sistema federal de 
educação técnica e superior é 18,16% inferior ao apro-
vado em 2020. Dessa forma, os reitores solicitaram 
uma audiência junto ao Ministério da Economia (ME) 

para que sejam apresentadas as realidades das insti-
tuições de ensino.  

Os deputados se propuseram a demandar a reu-
nião junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para 
buscar apoio para a recomposição do orçamento do 
IFSP e das universidades federais, de forma que seja 
possível a continuidade da oferta de educação pública, 
gratuita e de qualidade à população e dos inúmeros 
projetos de pesquisa desenvolvidos nas instituições, 
entre tantas outras ações. Os cortes anunciados, de-
nominados pelo MEC de “recomposição do orçamen-
to”, impossibilitam o pagamento de contas essenciais, 
como energia elétrica e manutenção de equipamentos 
pelo Instituto e pelas universidades.  

IFSP realIza 1º SemInárIo 
de dIVulGação cIentíFIca

C 
onversar sobre os desafios da Divulgação Científica 

e os caminhos que ela tem tomado foi um dos objetivos 
do 1º Seminário de Divulgação Científica do IFSP “Con-
hecer para engajar: Linguagens e Práticas da Divulgação 
Científica em momentos de crise”. O evento, totalmente 
gratuito e online,  ocorreu entre 25 e 27 de maio de 2021.  

Constaram como propostas de debates: a impor-
tância da Divulgação Científica para as instituições bra-
sileiras; o audiovisual e a Divulgação Científica; a des-
coberta das mídias e redes sociais como promotoras 
de saber.  

As atividades, abertas a todos os interessados, ti-
veramas transmissões  realizadas em tempo real por 
meio do Canal do IFSP no YouTube: youtube.com/
user/ifspoficial.   

Saiba tudo sobre o evento em: divulgacaocienti-
fica.ifsp.edu.br.

Na programação, foram previstas sessões de tra-
balho para apresentações de comunicações orais e 
mesas-redondas com especialistas. 

Saiba mais aqui .

Perdeu alguma transmissão? 
Acesse todos os vídeos na Playlist disponível aqui .

https://www.youtube.com/user/ifspoficial
https://www.youtube.com/user/ifspoficial
https://sites.google.com/view/seminario-dc-ifsp/inscri%C3%A7%C3%A3o
https://sites.google.com/view/seminario-dc-ifsp/inscri%C3%A7%C3%A3o
https://sites.google.com/view/seminario-dc-ifsp/inscri%C3%A7%C3%A3o
https://sites.google.com/view/seminario-dc-ifsp/inscri%C3%A7%C3%A3o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnkQm4Mo5F5IyuDG-FkLYatPpCzURDKEJ
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Sobre o evento
O 1º Seminário de Divulgação Científica do IFSP foi fruto 
de trabalho colaborativo realizado por um grupo de ser-
vidores e estudantes de vários câmpus do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP). Seu maior objetivo foi promover um momento de 
formação e troca entre todos os interessados em Comu-
nicação e Divulgação Pública da Ciência e Tecnologia. 

Submissão de trabalhos
Estudantes, professores e pesquisadores puderam 
compartilhar trabalhos acadêmicos, concluídos ou em 
andamento, produzidos durante os cursos de mestra-
do, doutorado ou especialização que versaram sobre a 
temática Divulgação Científica. Também puderam ser 
apresentadas experiências didáticas ou ações desen-
volvidas sobre o assunto. As inscrições, gratuitas,  ocor-
reram até 25 de abril. 

Saiba mais .

Veja a programação . 

ProjetoS IncentIVam 
ProtaGonISmo FemInIno  
naS exataS

A 
s mulheres representam mais da metade dos 

estudantes de doutorado no Brasil (cerca de 54%); 
no entanto, esse número cai para menos da metade 
quando se trata das áreas de Ciências da Natureza 
e Ciências Exatas. Buscando contribuir para mudar 
essa realidade, a Pró-reitoria de Extensão do IFSP 
(PRX) tem fomentado iniciativas que estimulam a 
participação feminina nas Ciências, Tecnologias, 
Engenharias e Matemática (STEM). Por meio do 
Edital 495/2020, foram selecionados projetos que 
começaram a ser executados em 2021 e têm feito a 
diferença e contribuído para que um número cada 
vez mais expressivo de meninas possam mostrar 
que o lugar delas é onde elas quiserem estar, inclu-
sive na área de exatas.   

Os projetos selecionados estão presentes em 13 
câmpus do IFSP (Araraquara, Bragança Paulista, Ca-
raguatatuba, Cubatão, Hortolândia, Matão, Salto, São 
José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, So-
rocaba, Suzano e Votuporanga). Apesar de suas espe-
cificidades, todos trazem na sua essência a finalidade 
de despertar o interesse e aumentar a presença femini-
na na área de exatas, motivando o ingresso e a perma-
nência delas nos cursos ofertados pelo IFSP, além de 
promover a difusão de uma ciência mais diversificada, 
inclusiva e representativa de gênero. 

Esses projetos, que contam com a presença de 
servidores e servidoras, estudantes, bolsistas e volun-
tários, de cursos técnicos e superiores do IFSP, promo-

vem uma variedade de ações, e muitos deles agregam 
outras iniciativas ligadas ao ensino e à pesquisa, além 
das atividades de extensão. Vamos agora conhecer al-
guns deles. 

O projeto IF(Meninas){nas exatas}, do Câmpus Bra-
gança Paulista, é um dos pioneiros do Instituto quando 
se fala no incentivo à participação das mulheres na área 
de exatas, e existe de 2017. Sua história já foi contada em 
um episódio do Programa “O que é que o meu Câmpus 
Tem”, em setembro de 2019. De lá pra cá, o projeto só 
cresceu, gerou frutos e inspirou outras iniciativas.  

A coordenadora, professora Elisandra Aparecida 
Alves da Silva, conta que após compartilhar a experi-
ência do projeto no webinar Trilha da Ciência, em junho 
de 2020, foi procurada por algumas professoras e pro-
fessores que tinham interesse desenvolver projetos se-
melhantes ao IF Meninas, e eles acabaram criando um 
grupo. Após a seleção dos projetos, por meio do Edital 
495, o grupo de coordenadores se reúne mensalmente 
para articular e fortalecer suas ações.   

De acordo com Elisandra, uma das frentes do IF 
Meninas é a mentoria para o Desafio Technovation Girls, 
uma competição anual que desafia garotas do mundo 
todo a aprender e aplicar habilidades necessárias para 
resolver problemas diversos por meio da tecnologia. 
Este ano, o projeto do Câmpus Bragança Paulista con-
seguiu a expressiva marca de quatro equipes semifina-
listas no Technovation Girls Brasil.

As ações do projeto são diversas e englobam 
muitas outras atividades, a exemplo dos cursos de 
Computação Criativa para o Ensino Fundamental, mi-
nistrado por estudantes dos cursos técnicos e ofertado 
em dois módulos. O Módulo 1 — Fundamentos e Jo-
gos Digitais, aborda as ferramentas Scratch e Hora do 
Código e oferece 40 vagas na modalidade EAD para 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2089-ifsp-realiza-1-seminario-de-divulgacao-cientifica
https://ifsp.edu.br/images/prx/editais/2020/495/edital_495.pdf
https://ifsp.edu.br/images/prx/editais/2020/495/final495.pdf
https://ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1103-meu-campus-tem-if-menindas-nas-exatas
https://ifsp.edu.br/ultimas-noticias/1103-meu-campus-tem-if-menindas-nas-exatas
https://www.youtube.com/watch?v=S0zYd0plFnQ&list=PLnkQm4Mo5F5I94uYhQJxoHoYiNsmAdsht&index=6
https://technovationchallenge.org/
https://bra.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/2749-quatro-equipes-ligadas-ao-ifsp-bra-sao-semifinalistas-no-technovation-girls-brasil
https://bra.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/2749-quatro-equipes-ligadas-ao-ifsp-bra-sao-semifinalistas-no-technovation-girls-brasil
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atender estudantes de 8 a 12 anos. O Módulo 2 — Apli-
cativos para Celular e Vestíveis, aborda as ferramentas 
App Inventor e Arduino e oferta 40 vagas na modali-
dade EAD, para atender estudantes de 8 a 14 anos. O 
projeto e os aplicativos desenvolvidos pelas meninas 
foi recente destaque na mídia da região de Bragança. 

Para saber mais sobre o projeto, siga os perfis do 
Instagram, Facebook e acompanhe o canal do YouTube. 

No Câmpus São Miguel Paulista está em desen-
volvimento o “Meninas na Ciência: ampliando espa-
ços e abrindo caminhos para as mulheres”.  A iniciati-
va tem como objetivo apresentar às meninas as áreas 
de Ciência e Tecnologia (C&T) como possibilidades de 
carreira e estimulá-las a serem protagonistas de suas 
escolhas. Além disso, busca empoderar estudantes do 
ensino médio de escolas públicas, aproximando-as da 
ciência, construindo e abrindo espaços para as mulhe-
res dentro do ambiente escolar, levantando questões 
de cunho científico e incentivando o desenvolvimento 
pleno na ciência e o pertencimento a esses espaços.

Para isso, a proposta é realizar encontros entre 
estudantes do ensino médio com a colaboração de 
alunas da graduação da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-
-USP) e outras convidadas, visando sensibilizar a co-
munidade escolar sobre o papel da mulher na socie-
dade, no combate ao preconceito e estereótipos de 
gênero, mantendo, ainda, um contato via rede social (@
meninasnaciencia_ifspsmp), por meio de publicações 
voltadas às estudantes do ensino médio.  

Paralelamente, as estudantes estão produzindo o 
Podcast Meninas na Ciência. A atividade é um processo 
de formação geral e técnico, relacionado ao eixo tec-
nológico dos cursos, em que as alunas trabalham de 
forma integrada na produção dos áudios e demais ma-

teriais, os quais estão sendo disseminados como uma 
ferramenta de divulgação científica.  

Apesar das dificuldades decorrentes da pande-
mia e da necessidade do distanciamento social, a co-
ordenadora do projeto, Suzy Sayuri Sassamoto Kuroka-
wa, conta que o trabalho tem sido ao mesmo tempo 
desafiador e promissor. A professora conta que o vín-
culo dos temas gênero, ciência e extensão são bas-
tante novos para ela, mas o trabalho com estudantes 
de diferentes níveis e áreas do conhecimento tem sido 
bastante animador, considerando as frentes de traba-
lho que o grupo se propôs a fazer. “O desafio é planejar 
e obter sucesso em tudo o que planejamos, mas en-
tendo que aprendemos umas com as outras, além de 
termos o espaço para estudo, seja para aprofundarmos 
sobre algum tema, seja para conhecermos um pouco 
mais sobre o impacto de cientistas para que jovens es-
tudantes se inspirem e sigam nessas carreiras”, contou. 

A bolsista Ester Laíssa Lopes do Amparo, estu-
dante do curso técnico Integrado de Produção de Áu-
dio e Vídeo, conta que o projeto promove um espaço 
interativo entre as jovens, um local de debate, de des-
cobertas e inspirações, sempre baseadas no cunho 
científico. Ela acredita que a iniciativa tem potencial 
para ampliar a participação das mulheres na área de 
exatas. “Muitos resultados aparecerão em um futuro 
próximo, afirmando a importância de projetos como o 
nosso, no qual veremos um avanço na representativi-
dade feminina na ciência e na diminuição da desigual-
dade de gênero na sociedade, garantindo um espaço 
de respeito e avanço social”, afirmou. 

Da zona Leste da Capital, partimos para São José 
dos Campos, onde está em execução o projeto Meni-
nas nas Exatas: no Vale ELAS fazem ciência. A propos-
ta tem o objetivo de promover a divulgação e difusão 
de uma ciência mais diversificada e representativa de 
gênero, a partir da formação de alunas de graduação e 
pós-graduação para difundirem a ciência e a tecnologia 
por meio da Química, da Astronomia, da Física, da Mate-
mática, da Robótica e das Artes, para alunas do segundo 
ciclo do ensino fundamental e ensino médio em escolas 
públicas do município de São José dos Campos. 

Por meio da utilização da metodologia STEAM, um 
método que busca integrar conhecimentos de Artes, Ci-
ências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, o projeto 
visa preparar as meninas para os desafios futuros na for-
mação cidadã, no pensamento crítico e na comunicação.

A iniciativa do Câmpus São José dos Campos 
conta com Instituições parceiras como a Unifesp, o 
Museu Interativo de Ciências e a Secretaria Municipal 
de Educação. O projeto tem realizado diversas ações, 
como lives com mulheres que têm destaque na ciência 
brasileira, por meio do canal do câmpus no Youtube e 
a formação de um Clube de Ciências para meninas dos 
anos finais do ensino fundamental. A coordenadora, 
professora Maria Tereza Fabro, conta que as clubistas 
se reúnem semanalmente, de maneira remota, e reali-
zam oficinas temáticas. “Já trabalhamos com Foguetes, 

https://www.instagram.com/ifmeninas/
https://www.facebook.com/ifmeninas
https://www.youtube.com/channel/UC6sURpayJ2aLSRWIXvrVzoQ
https://www.instagram.com/meninasnaciencia_ifspsmp/
https://www.instagram.com/meninasnaciencia_ifspsmp/
https://open.spotify.com/show/5xEBxvDWcRExLpxOatfmyz
https://www.youtube.com/channel/UCzhzWRRgqiHodVJb0uiSK8g
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Astronomia, Reações Químicas, Vulcões.  Também já 
tivemos oficinas sobre feiras de ciências e Olimpíadas 
do conhecimento. Teremos cubistas que irão participar 
da OBA”, contou. 

Ainda segundo a coordenadora, o grupo iniciou 
a as atividades de escrita científica e produção de um 
jornal didático e está levantando dados para fazer um 
trabalho sobre as dez maiores cientistas mulheres do 
Vale do Paraíba.  A professora relata que são muitas as 
dificuldades de se realizar um trabalho como este to-
talmente a distância, mas que os resultados têm sido 
muito positivos, principalmente devido à dedicação 
das alunas e alunos bolsistas, responsáveis pela pro-
dução do material de divulgação científica, difundido 
por meio do Instagram @meninasnasexatassjc e tam-
bém do Facebook.  

Isabela Ramos, aluna do Curso de Especializa-
ção em Docência do Ensino Básico e bolsista, afirma 
que, para ela, o Meninas nas Exatas representa uma 
forma de resistência contra o apagamento sistemá-
tico das mulheres cientistas em diversas áreas do 
conhecimento científico ao longo da história. “Como 
mulher e psicóloga, eu quero auxiliar nas jornadas 
das meninas, que elas saibam que barreiras sociais 
podem tentar nos impedir de sermos quem deseja-
mos ser, mas é possível superá-las, se trabalharmos 
juntas”, contou. 

Do Vale do Paraíba, vamos ao Noroeste Paulista, 
no Câmpus Votuporanga, para conhecer um pouco 
do projeto <Meninas>@{Code Clube Votuporanga} ==> 
Computação, Games, Programação e Robótica para 
Meninas //e meninos. O projeto adotou recentemente 
a missão de promover a maior presença feminina na 
área de exatas; no entanto, ele representa a continui-
dade de atividades iniciadas em 2014.

A iniciativa, coordenada pela professora Luciene 
Cavalcanti Rodrigues, busca introduzir  conceitos de 
lógica de programação e raciocínio lógico por meio 

do uso de ferramentas apropriadas para o ensino de 
programação para crianças do ensino fundamental e 
médio. O objetivo é despertar o interesse desse pú-
blico para a prática de soluções de problemas, ten-
do em vista que esses conhecimentos também auxi-
liam no aprendizado de disciplinas como português, 
matemática e física, além de despertar maior interes-
se da criança pela escola. Desde 2020 o projeto conta 
também com aulas de robótica.

De acordo com a coordenadora, estão sendo 
ofertados, por meio do projeto, os cursos de Criação 
de Jogos 2D: criatividade, raciocínio lógico e programa-
ção, com carga horária de 20h; Introdução à robótica 
— Nível 1 e 2, ambos com 20h, e Introdução ao desen-
volvimento Web — 50h. Segundo Luciene, cada curso 
tem cerca de 20 alunos inscritos. 

Imagem: Entrega de certificados aos alunos do projeto em 2019

A professora relata ainda que as atividades 
do projeto renderam dois livros, que estão apenas 
aguardando a ficha catalográfica para registro e pu-
blicação no formato e-book gratuito. As publicações 
são Raciocínio Lógico e Games para Formadores e 
Crianças: Uma abordagem educacional - Módulo 1 
- GAMES 2D COM SCRATCH (autores: Marcela Yas-
min Santos Souza de Oliveira, Luciene Cavalcanti 
Rodrigues, Eduardo Meireles) e Robótica para For-
madores e Crianças: Uma abordagem educacional 
- Módulo 1 — INTRODUÇÃO À ROBÓTICA (autores: 
Jemima Vitorino de Oliveira, Luciene Cavalcanti Ro-
drigues, Eduardo Meireles). 

Mais informações sobre o projeto podem ser 
acessadas em http://www.codeclube.inf.br/ .  

Nossa última parada é no litoral, onde conhe-
ceremos o projeto Meninas na T.I.: um novo des-
pertar, do Câmpus Cubatão. A iniciativa teve início 
em 2018, partir da percepção sobre o baixo índice 
de meninas nas aulas de exatas, ocasião em que foi 
realizada uma pesquisa com 43 alunas (do 1º ao 4º 
ano) do curso Técnico em Informática Integrado ao 
ensino médio.  

https://www.instagram.com/p/COLsClppI7e/
https://www.facebook.com/meninasnasexatassjc
http://www.codeclube.inf.br/
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Os resultados demonstraram que 65% das estu-
dantes eram advindas de escolas públicas e, quando 
indagadas, cerca de 56% responderam que não tive-
ram contato com a informática no ensino fundamen-
tal. Ao final do questionário, elas tiveram que respon-
der se gostariam de continuar em sua área técnica 
após o ensino médio, e em torno de 86% responde-
ram que não.  

De acordo com a coordenadora do projeto, 
professora Maria Jeanna Sousa dos Santos Oliveira, 
tentou-se compreender, com base nesses dados, a 
exiguidade da vontade feminina em continuar os es-
tudos na área de informática e saber se isso tinha al-
guma relação com a ausência desse ensino no Ensino 
Fundamental. Dessa forma foi elaborado um projeto 
que buscava debater sobre a participação feminina na 
área de T.I., além de oferecer práticas de ações, in-
formações e inovações (Cursos de Introdução a Pro-
gramação com SCRATCH e HTML) para meninas do 
ensino fundamental e médio de escolas públicas da 
Baixada Santista, a começar pelo bairro onde está lo-
calizado o Câmpus Cubatão.

Segundo Jeanna, em 2019 o projeto atendeu 26 
meninas do ensino fundamental II (7º, 8º e 9º anos) da 
UME Padre José de Anchieta com os cursos de SCRA-
TCH e HTML. As aulas foram ministradas no laboratório 
de informática da própria escola. A coordenadora res-
salta que as escolas selecionadas que não possuem de 
laboratório de informática levam as alunas para a rea-
lização das atividades no laboratório de informática do 
Câmpus Cubatão. Com a pandemia, o projeto passa por 
adaptações, mas segue desenvolvendo suas atividades.   

Ainda de acordo com a coordenadora, a iniciati-
va deu origem a trabalhos premiados em dois eventos. 
Na Feira de Ciências e Tecnologias do Câmpus Cuba-
tão (FECITEC 2019), foram duas premiações sendo o 1º 
lugar na “Área de Exatas” e o 1º lugar com “Mulheres 
Cientistas”. A outra premiação, também de 2019, foi 
obtida na VI FECEG (Feira de Ciência e Engenharia de 
Guarulhos) com o prêmio de “Inovação”. 

Para mais informações sobre o projeto acesse: 
meninasnati.blogspot.com, Instagram  @meninasnati e 
o Facebook - Meninas na T.I.   

Ficou curioso sobre os demais projetos?  
Conheça as páginas de alguns deles nas redes sociais: 

Integração nas Exatas (Câmpus Araraquara) 
https://www.facebook.com/witech.page/  

Meninas & Exatas (Câmpus Matão) 
https://www.instagram.com/meninasexatas_ifspmto/ 

Meninas nas Exatas (Câmpus Salto) 
https://www.instagram.com/meninasexatas/  

Mulheres na Ciência (Câmpus Suzano) 
https://www.instagram.com/mnc_ifspsuzano/ 

Projeto amPlIFIca é 
aPreSentado a GeStoreS da 
rede Federal (ForGeP)  
N 

o dia 22 de junho, a Pró-Reitoria de Planejamento 
e Desenvolvimento Institucional do IFSP apresentou o 
projeto Amplifica para gestores da Rede Federal. A apre-
sentação ocorreu durante reunião virtual do Fórum de 
Dirigentes de Gestão de Pessoas (Forgep), vinculado ao 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). 

A apresentação foi aberta pelo Pró-Reitor de Plane-
jamento e Desenvolvimento Institucional, Bruno Nogueira 
Luz, que lembrou que as ações sobre qualidade de vida 
no IFSP foram intensificadas com a publicação da Política 
de Promoção à Saúde e Qualidade de vida do IFSP (Por-
taria IFSP nº 4.389, de 21 de dezembro de 2020). Esse do-
cumento serviu de base para a confecção do Programa 
de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 
no IFSP, publicado em julho de 2021. Na introdução, o pró-
-reitor frisou a importância do projeto Amplifica, que está 
sendo uma importante ação institucional nesse sentido. 

Na sequência, as servidoras Marina Kanthack Pacci-
ni Razzé, mentora e desenvolvedora do Amplifica, e Pris-
cila Cabreira de Freiras, Coordenadora de Formação de 
Pessoal, setor que propicia suporte e acompanhamento 
para viabilizar a ação, realizaram a apresentação expondo 
o objetivo do projeto: levantar e debater temas que pro-
blematizam as questões relacionadas com saúde, qua-
lidade de vida, cultura e sociedade, na perspectiva de 
emancipar a comunidade do IFSP. Durante a exposição, 
foram apontados os planos e ações iniciais do Amplifica, 
as adaptações realizadas devido ao cenário pandêmico, 
a ampliação do público-alvo, que passou de um projeto 
voltado apenas para servidores do IFSP para uma ação 
com alcance em toda comunidade interna e externa, a 
forma de realização das atividades (ações virtuais síncro-
nas, por meio do canal do YouTube do IFSP, com dias e 
horários fixos, que ficam armazenadas e disponibilizadas 
por meio de playlist), as áreas de atuação e um resumo 
indicando o fluxo do trabalho (planejamento dos temas, 
reuniões, divulgação e realização das lives). 

Na apresentação, foi destacada a parceria com a Di-
retoria de Comunicação do IFSP, que autoriza a utilização 

http://meninasnati.blogspot.com/
https://www.instagram.com/meninasnati/
https://www.facebook.com/meninasnati
https://www.facebook.com/witech.page/
https://www.instagram.com/meninasexatas_ifspmto/
https://www.instagram.com/meninasexatas/
https://www.instagram.com/mnc_ifspsuzano/
https://www.ifsp.edu.br/images/prd/DGP/Portarias/Poltica_de_Promoo__Saude_e_Qualidade_de_Vida_no_Trabalho_do_IFSPfinal.pdf)
https://www.ifsp.edu.br/images/prd/DGP/Portarias/Poltica_de_Promoo__Saude_e_Qualidade_de_Vida_no_Trabalho_do_IFSPfinal.pdf)
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/2352-promocao-a-saude-e-qualidade-de-vida-do-servidor
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/2352-promocao-a-saude-e-qualidade-de-vida-do-servidor
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/2352-promocao-a-saude-e-qualidade-de-vida-do-servidor
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do canal do YouTube, realiza a transmissão e potencializa a 
comunicação dos eventos, além da importância da partici-
pação dos tradutores e intérpretes de libras, que possibili-
tam que a ação cumpra um importante papel de inclusão. 

No encerramento, foi apresentado um panorama 
das ações realizadas até aquele momento e indicadores 
gerais do projeto: em quatro meses de existência, foram 
realizadas 20 ações virtuais síncronas, gerando um total 
de 5.870 visualizações. Além disso, foi divulgada a pági-
na no Amplifica no Instagram e novas ações (disponibi-
lização de vídeos curtos com dicas diversas e também 
material escrito). 

Ao final, alguns gestores presentes puderam rea-
lizar perguntas diversas. O Diretor de Gestão de Pesso-
as do IFSP, Guilherme Oliveira Leite, aproveitou o mo-
mento para convidá-los para “Amplificar” com o IFSP, 
isso é, para entrarem em contato com o IFSP, buscando 
a realização do Amplifica de forma integrada entre os 
órgãos, promovendo sua realização de forma conjunta, 
potencializando o número de participantes e de temas. 

A Assessora de Gestão de Pessoas, Ligia Porto 
Alexandre, que acompanhou a apresentação, avalia 
que o resultado foi muito positivo, tendo sido manifes-
tado o interesse de vários dirigentes em Amplificar com 
o IFSP. Além disso, Ligia entende que a apresentação 
foi muito importante para o compartilhamento de uma 
experiência positiva do IFSP com as demais Institui-
ções Federais de Ensino, Centros Federais de Educa-
ção Tecnológica e o Colégio Pedro II, fortalecendo o 
trabalho em rede entre as instituições. 

Números atuais do Amplifica:
Em novembro, o programa completou nove meses de 
existência. Durante esse período, foram realizadas 47 
ações virtuais síncronas, gerando um total de 17.792 vi-
sualizações dos vídeos no YouTube.

O Pró-Reitor Bruno Luz destaca o empenho de 
toda a equipe envolvida no Amplifica e conta que o 
projeto deve ter continuidade para 2022. “Espero que 
este, que foi iniciado como um projeto de qualidade de 
vida, continue colaborando com o dia a dia da nossa 
comunidade acadêmica e possa continuar contando 
com as ricas colaborações que temos. Muito obrigado 
e vamos amplificar!” 

Para saber mais sobre o Amplifica, acesse a página do projeto 
no site, a playlist no YouTube e o Instagram: @amplifica_ifsp.  

ProGrama trajetórIaS: 
InIcIatIVa da Prx 
ProPorcIona momentoS de 
Interação e Formação a 
alunoS eGreSSoS

A 
 Pró-Reitoria de Extensão (PRX) estreou, no mês 

de junho, o Programa Trajetórias, uma série de lives 
temáticas transmitidas pelo Canal Oficial do IFSP no 
YouTube. De acordo com o diretor de Articulação e In-
tegração da PRX, Eder Sacconi, o Trajetórias foi criado 
com o objetivo proporcionar momentos de interação 
que auxiliem os estudantes e egressos durante etapas 
fundamentais de sua trajetória formativa e profissional. 
Segundo ele, a intenção é auxiliar sua transformação 
pessoal e por consequência a do território em que es-
tiver inserido.  

Em 15 de junho, foi transmitido o primeiro de uma 
série de três programas, o Trajetórias Conversas, para 
falar sobre as perspectivas de atuação no mundo do 
trabalho e sobre qual o papel do estágio nesse pro-
cesso. O primeiro episódio abordou as habilidades do 
futuro que são necessárias para quem vai trabalhar e 
empreender; o segundo discutiu o tema “estágios: fa-
zer ou não fazer?”; o terceiro, a importância do estágio 
nas Licenciaturas.

No mês de setembro, foi iniciado Trajetórias Kick 
Off, um programa exclusivo desenvolvido em parceria 
com estudantes de psicologia da Uniamérica Descom-
plica, no qual os estudantes em início de carreira profis-
sional de nível técnico e superior tiveram mentoria em 
encontros online agendados. Foram disponibilizadas 
75 vagas, sendo 25 para estudantes de nível superior e 
50 para estudantes de nível técnico. Foram realizados 
dez encontros online e cinco mentorias para cada ní-
vel, ocorridos nos meses de setembro e outubro.

Segundo Eder, há três novas séries do programa 
em desenvolvimento para 2022: Trajetórias Olímpi-
cas, Trajetórias Oportunidades e Trajetórias Egressos. 
“No Trajetórias Olímpicas, vamos conversar com estu-
dantes e servidores que participam de competições 
esportivas e técnico-científicas, e abordaremos as es-
pecificidades de cada competição e modalidade, além 
de abordar a forma de preparação”, contou o diretor.

Já no Trajetórias Oportunidades, de acordo com 
Sacconi, a ideia é receber pessoas que estimulem os 
estudantes e egressos a pensarem e agirem como 
empreendedores, principalmente trazendo egres-
sos que já empreendem para dar seus depoimentos 
e até mesmo abrirem oportunidades para os atuais 
estudantes.

“E no Trajetórias Egressos, vamos resgatar e contar 
histórias de ex-alunos da nossa Instituição que carregam 
um carinho especial por ela. Serão depoimentos curtos 
de até cinco minutos, abordando aquilo que mais impac-
tou na sua vida tendo estudado no IFSP”, revelou Eder.

https://www.ifsp.edu.br/matriculaonline/105-assuntos/gestao-de-pessoas/2092-amplifica
https://www.ifsp.edu.br/matriculaonline/105-assuntos/gestao-de-pessoas/2092-amplifica
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnkQm4Mo5F5IiVfmt0KE4j287NaBPf8R8
https://youtu.be/vQ9QuCQyot0
https://youtu.be/vQ9QuCQyot0
https://youtu.be/vQ9QuCQyot0
https://www.youtube.com/watch?v=0k0_JPnTnGg
https://www.youtube.com/watch?v=0k0_JPnTnGg
https://www.youtube.com/watch?v=nCsp1fN1VgM
https://www.youtube.com/watch?v=nCsp1fN1VgM
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2473-prx-lanca-programa-de-mentoria-para-jovens-em-inicio-de-carreira
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2473-prx-lanca-programa-de-mentoria-para-jovens-em-inicio-de-carreira
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Polo de InoVação matão 
unIdade embraPII aSSIna 
Seu PrImeIro contrato

O  primeiro contrato do Polo de Inovação da Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embra-
pii) — Câmpus Matão foi assinado em junho de 2021, 
com uma empresa de Brasília. Como resultado, será 
desenvolvido o projeto de pesquisa “Implantação e 
Otimização da produção de suco de limão orgânico e 
subprodutos gerados no processamento, com vistas à 
obtenção de novos produtos”.

O projeto será coordenado pela professora Clau-
dia Regina Sgorlon Tininis, e também contará com os 
professores pesquisadores Caroline Peters Pigatto De 
Nardi e Aristeu Gomes Tininis. Orçada no valor de R$ 
258 mil, a pesquisa terá duração de nove meses.

Credenciado em 2019, o Polo de Inovação Embra-
pii trabalha com Pesquisa e Inovação para atender à 
demanda da indústria. A unidade de Matão está cre-
denciada para atender a projetos na área de compe-
tência de Tecnologia e Engenharia de Alimentos. O 
Polo de Inovação é uma entidade vinculada à Reitoria 
do IFSP e está sediada no Câmpus Matão.

Segundo o diretor do Polo de Inovação, Sérgio 
Vicente de Azevedo, a unidade de Matão tem como 
meta a contratação de R$ 3,9 milhões em projetos até 
dezembro de 2023; para isso estão sendo prospecta-
dos novos projetos em diversas cidades, como Avaré, 
Barretos, São Roque, Sertãozinho e Suzano.

Credenciamento 
Qualquer servidor do IFSP que seja pesquisador pode 
ser credenciado como pesquisador do polo; para tanto 
é necessário se credenciar no Banco de Talentos. As 
bolsas para os pesquisadores variam entre R$ 4.500 e 
R$ 9.000 para os coordenadores; já para os alunos do 
Ensino Médio, a bolsa é de R$ 400; para graduandos, 
as bolsas começam em R$ 600 e vão até R$ 1.200.

O Bando de Talentos também recebe inscrições 
de estudantes de pós-graduação e pesquisadores ex-
ternos ao IFSP. “Conforme os projetos vão sendo con-
tratados, os pesquisadores vão selecionando os alunos 
que atendem ao necessário para cada projeto. A pes-
soa tem de ter as habilidades necessárias para desen-
volver o projeto”, explica o diretor do Polo.

Os projetos desenvolvidos envolvem, em média, 
quatro estudantes bolsistas; eles participam de uma trilha 
formativa coordenada pela equipe do Polo de Inovação 
em colaboração com professores de diferentes câmpus.

Contratações 
A contratação tem fluxo contínuo; a empresa pode pro-
curar o Polo de Inovação a qualquer momento, apresen-
tando a demanda tecnológica na área de competência. 
“Não há processo de seleção; se temos condições de 

atender à demanda da indústria, iniciamos a negocia-
ção em que definimos escopo do projeto, prazo, custo e 
propriedade intelectual. Estando tudo de acordo, vamos 
para fase de contratação”, esclarece Sérgio.

O Polo de Inovação Tecnológica é o responsá-
vel pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa, en-
trando com infraestrutura, capital humano e recurso 
financeiro não reembolsável: é a fase pré-competitiva 
da Pesquisa e Inovação, a de maior risco, conhecida 
como “vale da morte”. A empresa, por sua vez, entra, 
com contrapartida financeira, compartilhando o risco e 
os custos, aumentando as oportunidades de sucesso 
e contribuindo para a inovação industrial e o fortaleci-
mento da indústria no Brasil.

O início dos trabalhos da equipe do Polo se dá pros-
pecção: nessa fase, as demandas das empresas são ouvi-
das, para num segundo momento serem compartilhadas 
com os pesquisadores do IFSP; depois, verifica-se se há 
interesse em atender à demanda. Após essa etapa, inicia-
-se a negociação e a construção do projeto em acordo 
com a empresa, definindo-se objetivos, prazos, custos e a 
propriedade da tecnologia desenvolvida. Após esse pro-
cesso, ocorre a contratação e execução do projeto.

Para informações completas .

IFSP oFereceu 1.040 VaGaS 
Para curSoS SuPerIoreS no 
2º SemeStre

O   IFSP ofereceu 1.040 vagas para cursos superiores 
gratuitos em oito câmpus para o segundo semestre 
de 2021. A seleção dos candidatos ocorreu por meio 
da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
edições 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020. 

https://embrapii.ifsp.edu.br/index.php/banco-de-talentos
http://https://embrapii.ifsp.edu.br/
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Devido à necessidade de adequação do calen-
dário acadêmico provocada pela pandemia da co-
vid-19, o IFSP divulgou dois editais com datas distin-
tas para o processo seletivo para cursos superiores no 
segundo semestre.  

Todos os cursos são gratuitos, não há taxa de 
inscrição ou de matrícula. A inscrição envolveu três 

etapas obrigatórias: leitura do edital, criação do ca-
dastro no portal do candidato e preenchimento ele-
trônico do formulário de inscrição e do questionário 
socioeconômico. Cada candidato pôde realizar uma 
única inscrição.  

Para se cadastrar no portal do candidato era obri-
gatório possuir uma conta pessoal de e-mail ativa, ne-
cessária para a ativação do cadastro e para o resgate 
da senha de acesso. 

Os candidatos não poderiam ter sido elimina-
dos em alguma das provas ou ter obtido nota zero 
na redação.  

O candidato sem acesso à Internet pôde consul-
tar o câmpus de interesse para saber sobre a disponi-
bilidade de computador para  realizar sua própria ins-
crição (saiba mais no edital).  

No dia 16 de junho, o IFSP divulgou o 2º Vestibular 
Enem IFSP para o 2º semestre de 2021, com vagas para 
outros câmpus da Instituição. Acompanhe as informa-
ções em www.ifsp.edu.br. 

Cursos presenciais ou a distância? 
Todos os cursos ofertados pelo Edital nº 228/2021 são 
presenciais. Devido à pandemia, as aulas ocorrem de 
modo remoto, no entanto os cursos voltam ao formato 
presencial quando for permitida a retomada das aulas 
pelas autoridades competentes.

Saiba mais  .

https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/VestibularIFSP2021_2sem/EDITAL_228_-_Verso_Final.pdf
https://processoseletivo.ifsp.edu.br/
https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/VestibularIFSP2021_2sem/EDITAL_228_-_Verso_Final.pdf
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2275-ifsp-oferece-1-040-vagas-para-cursos-tecnicos-gratuitos-no-2-semestre


IFSP promove I Seminário Currículo de 
Referência para a Modalidade EJA

Com o objetivo de dar continuidade ao processo de elaboração 
dos Currículos de Referência para a modalidade Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), a Diretoria de Educação Básica (DIEB) pro-
moveu em 23 de abril, o I Seminário Currículo de Referência para a 
Modalidade EJA no IFSP: por onde caminhamos?   

Saiba mais .
Assista em IFSP - I Seminário Currículo de Referência para a Modalidade EJA

Live trata sobre os desafios do ensino remoto 
durante pandemia

Diante do atual cenário de incertezas gerado pela pandemia 
de COVID-19 e os obstáculos do ensino remoto emergencial, a 
Pró-reitoria de Ensino (PRE) realizou, no dia 13 de maio, uma live 
com a professora Ana Bock (PUC-SP).   

Saiba mais .
Assista em IFSP - Desafios do ensino remoto durante a pandemia

Palestra aborda a inserção da história afro-
brasileira no ensino

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) e o Programa de Residência Pedagógica realizaram, no 
dia 31 de maio, o evento “Semiótica e ensino: possibilidades de 
abordagem às relações étnico-raciais”.   

Saiba mais .
Assista em Semiótica e ensino:  
possibilidades de abordagem às relações étnico-raciais

00:09/ 20:00
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https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2123-ifsp-promove-i-seminario-curriculo-de-referencia-para-a-modalidade-eja
https://www.youtube.com/watch?v=AizhRBzfZZ0
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2180-live-tratara-sobre-os-desafios-do-ensino-remoto-durante-pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=zsBGU95D1kM
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2199-palestra-aborda-a-insercao-da-historia-afro-brasileira-no-ensino
https://www.youtube.com/watch?v=rns8CoI3ACQ
https://www.youtube.com/watch?v=rns8CoI3ACQ


IFSP realiza fórum sobre acessibilidade na 
Educação Profissional, Técnica e Tecnológica

O Grupo de Trabalho “IFSP para Todes”, com o apoio do Departa-
mento de Articulação Pedagógica, Ações Inclusivas e Formação 
Continuada (Dape), realizou, no dia 16 de junho, o “Fórum IFSP para 
Todes: Acessibilidade na Educação Profissional, Técnica e Tecno-
lógica”. 

Saiba mais .
Assista em Fórum IFSP para todes -  Abertura e Mesa 1

Live marca comemoração  
aos 112 anos da Rede Federal

No dia 27 de setembro, o reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, 
conversou com dois ex-alunos durante live em comemoração aos 
112 anos da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, 
celebrados no dia 23 de setembro. 

Saiba mais .
Assista em Comemoração aos 112 anos da Rede Federal  
de Educação Científica e Tecnológica

IFSP sedia o VI Enneabi virtual  
de 25 a 27 de outubro

O IFSP sediou a sexta edição do Encontro Nacional de Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros (Neab), Núcleo de Estudos Afro-Brasilei-
ros e Indígenas (Neabi) e grupos correlatos da Rede Federal de 
Educação Profissional Tecnológica (Enneabi).  

Saiba mais .
Assista em IFSP - VI ENNEABI - 25/10/2021

IFSP realiza 12º Conict entre  
30 de novembro e 02 de dezembro
A 12ª edição do Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do 
IFSP (CONICT) aconteceu de forma virtual. Foram submetidos 591 
artigos, das mais diversas áreas e Instituições. Do total de trabalhos 
aprovados, 76 foram apresentados ao vivo e os demais foram apre-
sentados por meio de vídeos. 

Saiba mais .
Assista em CONICT 2021 - 12º Congresso de Iniciação Científica e  
Tecnológica - Palestra /Trabalhos dia 3
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https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2214-ifsp-realizara-forum-sobre-acessibilidade-na-educacao-profissional-tecnica-e-tecnologica
https://www.youtube.com/watch?v=-tP4ji9xW80
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2527-ifsp-promove-live-em-comemoracao-aos-112-anos-da-rede-federal
https://www.youtube.com/watch?v=-CSlPRDDI4A
https://www.youtube.com/watch?v=-CSlPRDDI4A
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2593-ifsp-sediara-o-vi-enneab
https://www.youtube.com/watch?v=wcgP_Wy3fBA
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2650-12-conict-divulgada-a-programacao
https://www.youtube.com/watch?v=sTSRCDivWSk
https://www.youtube.com/watch?v=sTSRCDivWSk
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IFSP ImPlementa PolítIca Interna 
de GeStão e Solução de conFlItoS 
admInIStratIVoS

O  IFSP publicou, no último dia 23 de junho, a Portaria nº 6/2021, que im-
plementa a Política Interna de Gestão e Solução de Conflitos Administrati-
vos no âmbito do IFSP e cria o Núcleo Permanente de Gestão e Solução de 
Conflitos Administrativos no âmbito do IFSP (Nusca).

O documento tem por base legal a Lei nº 13.140/2015, que dispõe so-
bre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias 
e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, 
tomando por base o Código de Processo Civil: arts. 3º, §3º, art.149, art. 165 e 
art. 334 e a Portaria AGU nº 1.281, de 27 de setembro de 2007.

A política é mais um instrumento que os gestores e servidores têm para 
resolver conflitos, atritos e desentendimentos dos quais tenham conheci-
mento ou nos quais estejam envolvidos. O documento é um avanço rumo à 
construção de uma cultura de paz com base no diálogo, de forma a tornar o 
IFSP um lugar de bem-estar.

Servidores e profissionais terceirizados têm a possibilidade de fazer me-
diação e conciliação de conflitos de modo a evitar a judicialização e o custo 

Linha do 
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO

tempo

https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
https://drive.ifsp.edu.br/s/QzS2IS3Q7AILRrS
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=204064
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operacional e emocional para se abrir um processo ad-
ministrativo disciplinar.

Veja aqui a apresentação da Política Interna de 
Gestão e Solução de Conflitos Administrativos disponi-
bilizada pelo Nusca.

IFSP PartIcIPa de joGoS 
eletrônIcoS com 326 
eStudanteS

N 
o mês de julho, 326 estudantes-atletas, de 27 câm-

pus do IFSP, participaram da etapa estadual dos Jogos 
Eletrônicos das Instituições Federais, os E-JIF Games, 
nas modalidades Free Fire, League of Legends (LoL) e 
Xadrez Arena.

Apoiados pelo Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif), os jogos virtuais tiveram como ob-
jetivo integrar os estudantes da rede de forma segura, 
visto a necessidade de distanciamento social imposta 
pela pandemia da covid-19.  

A participação foi aberta a todos os alunos matricu-
lados em cursos regulares (cursos técnicos, superiores, 
pós-graduação e EJA), independentemente da idade. 

Os vencedores da etapa estadual foram selecio-
nados para a etapa nacional, realizada de 13 a 17 de 
setembro. O IFSP foi representado, na etapa nacional, 
pelas seguintes equipes:

Xadrez Arena - Masculino
Alberto Tonhati Bonvini – Câmpus Matão
Daniel Pereira da Silva – Câmpus São José dos Campos
Luan Araújo de Paula – Câmpus São Jose dos Campos
Vinícius Eduardo Murakami Moreira Pittoli – Câmpus 
São João da Boa Vista

Xadrez Arena - Feminino
Graziela da Silveira Barbosa Ramos – Câmpus São Paulo
Isis Procopio – Câmpus Matão
Jamile Hassen Sá – Câmpus  Jacareí
Emilly Kelly M. Alves de Oliveira – Câmpus Araraquara

LOL - League of Legends
Gabriel Bellinazzi Furlani – Câmpus Hortolândia
Yuri Hideki de Godoi Kachio – Câmpus Hortolândia
Vinicius Rondini Ferreira – Câmpus Hortolândia
Nicolas Deivid Seroiska Rodrigues – Câmpus Hortolândia
Pedro Leite de Souza – Câmpus Hortolândia
Matheus Marques da Costa Silva- Câmpus Hortolândia
Pedro Henrique Duarte dos Santo – Câmpus Hortolândia
Mateus da Silva  Gasparotto – Câmpus Hortolândia
Bruno Celestino da Mota – Câmpus Boituva

Free Fire
João Rafael A. da Silva – Câmpus Campos do Jordão
Igor Costa da  Silva – Campus  Câmpos do Jordão
Moisés Silva de  Oliveira – Câmpus Campos do Jordão
Mateus Gabriel dos Santos Ferreira – Câmpus Campos 
do Jordão
Alex Otávio S. dos Santos – Câmpus Campos do Jordão

Pódio
O IFSP conquistou o segundo lugar na modalidade Xa-
drez Masculino com o aluno do Câmpus Matão, Alber-
to Tonhati Bonvini.
Confira a classificação final e saiba mais sobre os jogos .

IFSP Sobe de PoSIção no 
rankInG de tranSParêncIa 
atIVa da cGu
O  IFSP completou cem dias da posse da  gestão elei-
ta para o mandato iniciado em 2021 e já alcançou uma 
marca importante para toda a comunidade no âmbito 
da transparência pública: passou da 220º posição para 
a 60ª no ranking de transparência ativa da Controla-
doria-Geral da União no ano em que a Lei de Acesso 
à Informação completa sua primeira década em vigor. 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou sim-
plesmente Lei de Acesso à Informação (LAI), representa 
um marco importante para a gestão pública e para a so-
ciedade, pois regulamenta dispositivos constitucionais 
sobre o acesso às informações produzidas pelos órgãos 
públicos, alterando o paradigma da gestão pública para 
que o acesso seja a regra, e o sigilo, a exceção.  

https://www.ifsp.edu.br/images/2021/julho/Apresentao-Poltica-Interna-de-Gesto-e-Soluo-de-Conflitos-e-NUSCA-_2_.pdf
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2215-ifsp-seleciona-alunos-para-jogos-eletronicos-ejif-games-2021
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Nessa primeira década, os órgãos públicos ti-
veram de se adequar à LAI, e a própria comunidade 
passou a exercer mais ativamente seu direito à par-
ticipação e ao controle social, que têm como uma 
das principais ferramentas de efetivação o acesso 
à informação. 

Garantir o inteiro cumprimento da LAI requer 
servidores capacitados e estrutura tecnológica e de 
pessoal de apoio. Um dos pontos-chaves do acesso à 
informação é a transparência ativa, que tem como prin-
cipal meio de efetivação os portais institucionais. A par-
tir de indicação da Ouvidoria-Geral, a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD) 
tomou ciência de que um dos desafios para a nova 
gestão seria adequar o menu “Acesso à Informação” do 
portal do IFSP. 

Considerando essa necessidade, com o apoio 
da PRD, a Ouvidoria-Geral do IFSP, por meio de sua 
Coordenadoria de Processamento de Manifesta-
ções (CPM-OUV), está adequando toda a estrutura 
do menu “Acesso à Informação” do site institucional, 
em acordo com as diretrizes legais e orientações 
da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão res-
ponsável pelo acompanhamento do efetivo cumpri-
mento da LAI.  

A partir da adequação de cada seção do menu, é 
realizado o preenchimento de 49 itens de transparên-
cia no Sistema de Transparência Ativa (STA), integrado 
à Plataforma Fala.BR de Ouvidoria e Acesso à Infor-
mação. Para cada item, deve ser informado o link da 
página em que as informações estão publicadas, indo 
então para análise da CGU. Os analistas do órgão de 
controle realizam a análise do conteúdo de cada pá-
gina e atribuem um dos conceito no STA: “Cumpre”, 
“Cumpre Parcialmente” e “Não Cumpre”.  

A partir dos dados gerados no STA, a CGU man-
tém o ranking de transparência ativa no Painel Lei de 
Acesso à Informação, no qual são exibidos os per-
centuais de cumprimento dos 49 itens de transpa-
rência ativa pelos 305 (anteriormente 306) órgãos 
federais analisados.  

As imagens a seguir mostram a evolução do IFSP 
entre 10 de maio e 15 julho, período em que a autarquia 
saiu da 220ª posição para a 60ª no ranking.

Os cinco itens ainda não cumpridos pelo IFSP se 
relacionam ao organograma institucional, que, devido 
à mudança na gestão, está passando por consolidação. 
Esse fato foi informado à CGU. 

O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimen-
to Institucional, Bruno Luz, destaca que mesmo antes 
da cerimônia de posse, o atual reitor, Silmário Santos, 
compartilhou a notícia do feito do IFMS, que ocupa a 
primeira posição no ranking de transparência. De ime-
diato, a PRD assumiu o compromisso de buscar a me-
lhoria contínua desse ponto. 

O ranking da CGU é atualizado diariamente, e a 
posição dos órgãos oscila conforme o STA é atualizado. 
No âmbito da Rede Federal de Ensino, apenas 11 ór-
gãos ocupam as primeiras posições: 1ª — IFAL e IFMS; 
17ª — IFAC e IFTM; 24ª — IFC, IFPA, IFRR; 36ª — IFPR; 
49ª — CP II, IF Sul de Minas, IFTO. 

Os trabalhos em relação ao aprimoramento do 
portal compreendem outras ações, como a padroni-
zação do layout e disposição das informações. Esse 
trabalho está sob coordenação da Diretoria de Comu-
nicação e conta com a participação da Ouvidoria-Geral 
e o apoio da PRD.

Com essa conquista, o IFSP reforça o compro-
misso em ampliar o acesso às informações produzidas 

http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
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pelo IFSP, garantindo maior participação e controle so-
cial à comunidade.

IFSP lança GuIa 
PrátIco Para oS alunoS

E 
m comemoração ao Dia do Estudante, comemo-

rado em 11 de agosto, a Diretoria de Comunicação (Di-
Com) lançou o Guia do Estudante do IFSP.  O material 
reúne as principais informações sobre o início da vida 
acadêmica do aluno no Instituto Federal de São Paulo. 

O Guia do Estudante elaborado pela DiCom é o 
primeiro material que contempla informações para os 
alunos de todos os 37 câmpus da Instituição. As in-
formações foram levantadas junto aos documentos 
institucionais e aos diferentes departamentos da Ins-
tituição. Servidores de diferentes câmpus ajudaram a 
identificar as principais dúvidas dos alunos para que 
fossem contempladas no material.  

Composto por 68 páginas, o material é dividido 
em sete partes, sendo: boas-vindas; percurso acadê-
mico; apoio ao estudante; acessibilidade e diversidade; 
vínculo com o IFSP; mais informações sobre a Institui-
ção; informações sobre a comunicação. O texto e a dia-
gramação foram pensados de forma a trazer proximi-
dade e agilidade aos usuários. 

Disponibilizado em formato digital, o guia permite 
que os discentes acessem informações de forma rápi-
da e fácil. Os links disponíveis no texto levam a informa-
ções mais detalhadas sobre os temas abordados.   

Embora o documento não seja responsivo (o con-
teúdo não se adequa automaticamente aos diferentes 
formatos de tela), seu projeto leva em consideração 
que o conteúdo será prioritariamente lido em celulares. 

Acredita-se que, nesse momento de atividades 
remotas devido à pandemia da Covid-19, o material 
será fundamental para auxiliar na busca de informa-
ções dos alunos ingressantes na Instituição. 

O objetivo da Diretoria de Comunicação é atua-
lizar o material semestralmente, de forma que os dis-
centes tenham sempre as informações mais corretas 
sobre os serviços que podem acessar.  

O Guia está disponível na aba “Aluno”, menu lateral esquerdo da 
página principal do site, ou acessando: ifsp.edu.br/aluno.

PublIcação cIentíFIca 
do IFSP creSce 46 VezeS 
em dez anoS

D 
e acordo com o Relatório de Atividades Fapesp 

2020, o IFSP registrou um aumento de 46 vezes nas 
publicações científicas entre os anos de 2009 e 2019. O 
Instituto Federal aparece na 18ª posição entre as insti-
tuições sediadas em São Paulo que recebem fomento 
da Fundação.  

Fonte: Relatório de Atividades FAPESP 2020 — p.16

O documento foi divulgado pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo no dia 03 de se-
tembro de 2021, demonstrando os resultados do investi-

https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
https://www.ifsp.edu.br/aluno
https://fapesp.br/publicacoes/relat2020.pdf
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mento em pesquisa científica e tecnológica de recursos 
transferidos à Fapesp pelo Tesouro Estadual e por outras 
fontes, destacando a sua contribuição para o avanço da 
ciência e da inovação no estado de São Paulo e seu im-
pacto na solução de desafios econômicos e sociais. 

No estudo apresentado pela Fundação, foram 
consideradas as instituições cujas publicações científi-
cas foram classificadas na Web of Science como Article. 
Em 2009, o IFSP aparecia com três publicações nesse 
cenário, contra 138 publicações em 2019, o que corres-
ponde um aumento de 4.500%. O Instituto Federal de 
São Paulo aparece na frente de instituições reconhe-
cidas pela sua pesquisa, como FGV-SP, Hospital Sírio-
-Libanês e Instituto Adolf Lutz.  

Aparecem à frente do IFSP as seguintes instituições: 
USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, UFSCar, UFABC, Inpe, 
CNPEM, Hospital Israelita Albert Einstein, Instituto Butan-
tan, CTA, ITA, Ipen, A. C. Camargo, Uninove, IAC e Unip.  

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, Adalton Ozaki, é importante lembrar que, 
no período considerado, houve um aumento significa-
tivo de servidores no Instituto Federal: eram 1.086 ser-
vidores em 2009, contra 4.944 em 2019. Ainda assim, o 
índice de publicação por servidor demonstra um cres-
cimento de 910% em dez anos.  

Este crescimento significativo nas publicações, 
aponta Adalton, mostra o grande potencial do IFSP no 
que diz respeito à pesquisa. “Estamos com diversas ações 
para incentivar a pesquisa no IFSP. Uma delas é o Edital 
n. 172, no qual incentivamos pesquisadores que, juntos, 
captaram R$ 1,48 millhão junto à Fapesp e ao CNPq. Ou-
tra ação é o Edital nº 173, no qual apoiamos nove pesqui-
sadores a submeterem seus projetos”, avaliou.

Acesse o Relatório de Atividades Fapesp .

Incentivo à pesquisa
O pró-reitor destacou outros editais: Edital nº 329, para 
fomentar a criação de Centros de Pesquisa; Edital nº 
56, voltado à participação de servidores em eventos e 
publicação em periódicos; Editais nº 290 (com a PRX) 
e nº 302, para apoio à participação de estudantes em 
eventos e competições, além do apoio ao Neabi e ao 
Nugs para publicação do Edital nº 342.

Saiba mais  . 

IFSP coordena PrImeIro 
centro Para tecnoloGIa 
cerVejeIra do eStado

O   Câmpus Sertãozinho do IFSP teve um projeto 
de fortalecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) 
das cervejarias artesanais da região de Ribeirão 
Preto aprovado por um edital da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico de São Paulo. O projeto 

receberá recurso de R$ 490 mil e será desenvolvido 
em parceria com outras instituições.   

No primeiro semestre de 2020, o câmpus pas-
sou a ofertar o curso Técnico em Cervejaria (saiba mais 
abaixo). No entanto, o envolvimento com o APL come-
çou muito antes. Um dos resultados desse engajamen-
to é o projeto intitulado “Apoio ao desenvolvimento do 
Centro Multidisciplinar de Tecnologia Cervejeira do 
IFSP Sertãozinho com foco no fortalecimento do Arran-
jo Produtivo Local das Cervejas Artesanais da Região 
de Ribeirão Preto”. 

O projeto, coordenado pelo IFSP e realizado em 
parceria com a Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto (ACIRP),  representa o APL das cerve-
jas junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co de SP. O Polo Cervejeiro da Região de Ribeirão 
Preto, a Supera Parque de Inovação e Tecnologia de 
Ribeirão Preto e o Sebrae São Paulo também são 
participantes da ação. 

A iniciativa, com o intento de aumento da seguran-
ça e qualidade dos produtos e a melhoria da produti-
vidade dos processos, também  amplia a qualificação 
profissional e fomenta a pesquisa e inovação voltada ao 
sistema cervejeiro. De acordo com Jean Carlos Rodri-
gues da Silva, professor do Câmpus Sertãozinho, “todas 
essas ações, coletivamente, repercutem diretamente no 
aumento da competitividade dos empreendedores lo-
cais, no fortalecimento da cadeia produtiva direta e as-
sociada e no fortalecimento da economia regional”. 

Com duração de dois anos, o projeto beneficia di-
retamente as cervejarias do APL de Cervejas da Região 
de Ribeirão Preto. Entretanto, aponta Jean, os benefí-
cios se estendem a todo o setor, uma vez que será o 
único centro destinado à tecnologia cervejeira no esta-
do de São Paulo. “São Paulo é o estado com maior nú-
mero de cervejarias no Brasil, e temos mais dois APLs 
de Cerveja reconhecidos (região de Sorocaba e região 
de Campinas) que também apoiam o projeto. Indireta-
mente, toda a cadeia pode se beneficiar, visto que o 
projeto envolve qualificação de pessoas e incentivo à 
inovação de produtos e processos”, avaliou. 

https://fapesp.br/publicacoes/relat2020.pdf
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2470-publicacao-cientifica-do-ifsp-cresce-4-500-em-10-anos
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/arranjos-produtivos-locais-apls/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/arranjos-produtivos-locais-apls/
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No Câmpus Sertãozinho do IFSP, o curso Técnico 
em Cervejaria também é diretamente favorecido, uma 
vez que o edital prevê a aquisição de equipamentos 
específicos para análises de cervejas. “Os alunos po-
derão aprender com o que há de mais moderno em 
análise de qualidade no setor”, comemorou. 

Por fim, Jean analisa os ganhos para o IFSP e a 
sociedade, como um todo: “Os alunos têm a possibili-
dade de receberem formação de qualidade, estarem 
inseridos no mundo do trabalho e em um ecossiste-
ma de inovação; e o setor produtivo se beneficia com o 
apoio especializado na prestação de serviços e desen-
volvimento de tecnologias, gerando competitividade 
aos empreendedores locais e fortalecendo o desen-
volvimento regional, que é uma das finalidades dos 
Institutos Federais”, encerrou.

Técnico em Cervejaria 
O curso Técnico em Cervejaria é ofertado no Câmpus 
Sertãozinho na modalidade subsequente ao ensino mé-
dio, ou seja, para aqueles que já concluíram o ensino mé-
dio. Os candidatos ao curso devem ter 18 anos ou mais. 

Com duração de um ano e meio e ofertado no pe-
ríodo noturno, o curso tem como objetivo formar profis-
sionais técnicos qualificados, com sólida base científi-
ca e tecnológica, habilitados para atuar em cervejarias, 
podendo executar, coordenar ou supervisionar todas 
as etapas do processo de produção cervejeira, e ainda 
atuar em outros setores da cadeia produtiva, tais como 
equipamentos e insumos, além de permitir uma visão 
apurada do mercado e negócio cervejeiro. 

Saiba mais sobre o curso aqui.

IFSP Se reúne com 
PreSIdente da comISSão 
mISta de orçamento

O  pró-reitor de Administração do IFSP, José Roberto 
Silva, representantes das demais instituições de en-
sino federal do Estado de São Paulo, representantes 
dos conselhos dos institutos e universidades fed-
erais, da Associação Nacional dos Dirigentes das In-
stituições Federais de Ensino Superior (Andifis) e do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conif) estiveram reunidos, no dia 13 de setembro, 
com a presidenta da Comissão Mista de Orçamento, a 
senadora Rose de Freitas (MDB), e o deputado Paulo 
Teixeira (PT) para solicitar a recomposição dos orça-
mentos dessas instituições.

Durante o encontro, apresentaram suas deman-
das e a necessidade de suas instituições. O IFSP pleiteia 
a recomposição de R$ 500 milhões do orçamento de 
2021, e uma recomposição no Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) de meio milhão de reais para 2022.

Sensibilizada com a situação das entidades pú-
blicas de Educação Federal, a senadora se predispôs 
a levar a demanda ao Congresso Nacional para discutir 
nas duas casas a possibilidade de recompor o orça-
mento e alterar a PLOA 2022. Representantes da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecno-
lógica empenham-se em conseguir um acréscimo de 
meio bilhão de reais para todas as instituições no orça-
mento do próximo ano.

O encontro fez parte de um intenso trabalho da rei-
toria para recompor o orçamento. “Queremos assegurar 
as melhores condições para o retorno das atividades 
presenciais dos estudantes, com protocolos de saúde e 
manutenção das bolsas estudantis que auxiliam a per-
manência dos alunos, principalmente neste período de 
crise econômica. Atualmente o orçamento cobre apenas 
o pagamento do custo fixo da Instituição”, avalia Silva.

Saiba mais  . 

GeStoreS do IFSP 
PartIcIPam da Semana 
nacIonal de educação 
ProFISSIonal e tecnolóGIca

E 
m comemoração ao dia Nacional da Educação Profis-

sional e Tecnológica, a Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC) 
realizou a Semana Nacional da Educação Profissional e 
Tecnológica. O evento, que ocorreu entre os dias 23 e 25 
de setembro, em Brasília, também marcou os 112 anos 
do ensino profissional no Brasil. Celebrando a importância 
dessa data, foram lançados 14 projetos com foco nos eix-
os do programa Novos Caminhos: “Gestão e Resultados”, 
“Articulação e Fortalecimento” e “Inovação e Empreende-
dorismo”. O IFSP participou do programa com três projetos.

Para prestigiar o evento e promover a integração 
com outros pesquisadores e gestores, estiveram pre-
sentes os pró-reitores Gabriela de Godoy Cravo Ardu-
íno (PRX), Bruno Luz (PRD), Adalton Ozaki (PRP) e Car-
los Procópio (PRE), além dos diretores-gerais Marcos 
Leite (Tupã), Alexandre Carniato (Presidente Epitácio), 
Karina Maretti (Jundiaí) e Felipe Augusto Ferreira de 
Almeida (Boituva).

De acordo com a pró-reitora de Extensão, o 
evento contou com a participação de 18 instituições 
apresentando trabalhos. “Temas de suma importân-
cia foram apresentados, e podemos participar de vá-
rios eventos com chamadas que vão beneficiar toda a 
sociedade”, disse. As chamadas públicas apresentadas 
tiveram três eixos: qualificação profissional, formação 
de professores para atuarem na formação profissional 
e o Re-saber, Reconhecimento de saberes.

No dia 25, houve o lançamento do Projeto para o 
Desenvolvimento de Indicação Geográfica, uma ação 

https://srt.ifsp.edu.br/cursos?id=386
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2495-ifsp-se-reune-com-presidente-da-comissao-mista-de-orcamento
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articulada entre o Inova-IFSP, Setec-MEC, Mapa (Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o Ifes 
(Instituto Federal do Espírito Santo).

O lançamento do projeto foi marcado pela cha-
mada pública para seleção de projetos de promoção 
às indicações geográficas e Marcas Coletivas (MC), as-
sociados ao Ensino, Pesquisa e Extensão, destinado às 
instituições integrantes da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica.

IFSP aProVa ProjetoS  
com Foco em  
ProGramação aPlIcada

C 
om a divulgação do resultado final da Chamada 

Pública Setec — Ifes nº 01/2021, o IFSP confirmou em 
2021 a captação de R$ 270 mil por meio da aprovação 
de três projetos de iniciação tecnológica com foco no 
ensino de programação aplicada. Por meio desses pro-
jetos, serão capacitados mais de 1.100 estudantes de 
escola de ensino fundamental de várias regiões do es-
tado de São Paulo. 

 Em comum, além da temática da programação 
aplicada, os projetos vão desenvolver um conjunto de 
atividades voltadas ao estímulo do pensar e à supera-
ção de barreiras relacionadas ao aprendizado tecnoló-
gico. Para isso ocorrer, os projetos foram estruturados 
com o uso de metodologias ativas, a fim de estimular a 
participação ativa dos estudantes, de forma colabora-
tiva e resolutiva.

Os projetos aprovados têm como característica 
marcante o fato de serem multicampi e atenderem es-
colas de ensino fundamental que estão no território de 
influência dos câmpus, cumprindo assim uma das fina-
lidades da lei de criação dos institutos federais.

Classificados
O primeiro classificado é o projeto dos câmpus Suzano 
e São Paulo. Com o título “Ensino de Programação uti-
lizando Kits de Arduino e Scratch”, envolve objetos de 
conhecimento abordados no 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental. No período de 12 meses, está prevista 
a oferta de oficinas de iniciação à programação para 
420 estudantes divididos em 12 turmas nas escolas 
parceiras. As oficinas serão ministradas por professores 
envolvidos no projeto, coordenador, extensionistas e 
colaboradores externos.

O segundo projeto é articulado entre os câmpus 
Araraquara, São Carlos e Sertãozinho. Intitulado “Ensi-
no de lógica de programação com metodologias ativas 
e ferramentas de apoio: Scratch Brasil, Hora do Código, 
kit Lego e Arduino”, o projeto irá realizar atividades em 
pelo menos oito turmas contendo 40 alunos cada uma, 
totalizando 320 alunos das cidades atendidas pelos 
câmpus envolvidos.

O terceiro projeto resulta da parceria entre os câm-
pus Votuporanga, Barretos e São José do Rio Preto. Com 
o título “<Teens>@{Code Clube} ==> Computação, Games, 
Programação e Robótica para Adolescentes: o primeiro 
passo para a nova era digital”, estão previstos no projeto 
seis professores multiplicadores que desenvolverão as 
atividades e treinarão os nove alunos bolsistas, sendo três 
alunos de graduação e seis alunos de cursos técnicos do 
IFSP, que atuarão com os discentes de oitavos e nonos 
anos. Serão atendidas 20 turmas de 20 alunos cada uma, 
alcançando 400 alunos até o final do projeto.

A seleção e orientação interna dos projetos ficou 
a cargo da Pró-Reitoria de Extensão. A pró-reitora de 
Extensão, Gabriela Arduino, afirma que ações que con-
templem a aproximação da comunidade acadêmica 
com a sociedade são muito importantes, pois demons-
tram que a tecnologia está acessível para todos e que 
o Instituto Federal é uma importante ferramenta de 
disseminação dos conhecimentos para a comunidade, 
não importando a idade. 

Ainda segundo a pró-reitora, a iniciação tecnoló-
gica é uma metodologia de disseminação de conheci-
mentos que vem ao encontro dos objetivos principais da 
criação dos institutos federais, que são a ampliação, in-
teriorização e diversificação da educação profissional e 
tecnológica no país. “Todos podem ser programadores, 
trabalhando com robótica, computação, games, des-
mistificando que o acesso à tecnologia é para poucos.”

Suplentes — Outros dois projetos enviados, um 
deles pelo Câmpus Presidente Epitácio, e outro pelos 
câmpus Birigui e Salto, em parceria, foram classifica-
dos e estão aprovados como suplentes, porém não 
foram contemplados com recursos por limitação do 
edital, que estipulava até três projetos contemplados 
por instituição da Rede Federal.

https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2021/01-2021/resultado-final-etapa-02.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/chamadas-publicas/2021/01-2021/resultado-final-etapa-02.pdf
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IFSP firma acordo de cooperação com a Associação 
Cultural e Artística — Cine Favela
O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos assinou, no dia 6 de julho de 
2021, um acordo de cooperação com a Associação Cultural e Artística 
— Cine Favela, entidade sediada na comunidade de Heliópolis, uma das 
maiores da capital paulista.  A ação é uma iniciativa da Diretoria de Exten-
são Tecnológica e Qualificação Profissional da Pró-Reitoria de Extensão 
(PRX). De acordo com o diretor Rodrigo Delphino, o objeto do acordo é o 
desenvolvimento de cursos e práticas em arte e cultura, meio ambiente, 
apoio técnico em projetos de energias renováveis, hortas pedagógicas e 
projetos culturais.  

Saiba mais .

IFSP renova acordo de cooperação com a Estate 
produções
No dia 10 de agosto, o IFSP renovou uma importante parceria. O reitor, Sil-
mário Santos, e  uma equipe da Pró-Reitoria de Extensão reuniram-se com 
o coordenador-geral da Estate Produções, Jorge Grinspum, a fim de assina-
ram um novo acordo de cooperação ente o Instituto e a produtora.  A Estate 
é responsável pela realização do Festival Entretodos, o qual foi criado em 
2007 com o intuito de discutir os direitos humanos e a cidadania, bem como 
provocar reflexões acerca do assunto por meio de seus filmes. Desde 2017, o 
IFSP é parceiro do Festival, que tem o objetivo de estimular a produção au-
diovisual relacionada a esses temas, incentivando a utilização da linguagem 
cinematográfica como forma de expressão. Entre as ações já realizadas por 
meio dessa parceria estão: o Festival de Curtas e o Cinedebate do IFSP.

Saiba mais .  

Parceria 
IFSP  
Comunidade

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2320-ifsp-firma-acordo-de-cooperacao-com-a-associacao-cultural-e-artistica-cine-favela
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2398-ifsp-renova-acordo-de-cooperacao-com-a-estate-producoes
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IFSP estuda ações com instituições na comunidade 
de Heliópolis
No dia 17 de agosto, a pró-reitora de Extensão, professora Gabriela Ar-
duino, e o diretor de Extensão Tecnológica e de Qualificação Profissional, 
professor Rodrigo Delphino, visitaram as instalações da UNAS na comu-
nidade de Heliópolis. Na visita, os servidores conheceram os espaços 
e iniciaram o planejamento das ações previstas no acordo de coopera-
ção assinado entre o IFSP, o Cine Favela e a UNAS (União de Núcleos, 
Associações dos Moradores de Heliópolis e Região). O acordo prevê o 
desenvolvimento de ações culturais, de sustentabilidade e de energias 
renováveis com cursos e projetos conjuntos nessas temáticas.

Saiba mais .

IFSP e Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 
de SP firmam parceria
No dia 27 de outubro, ocorreu a entrega do documento que firma a Parce-
ria entre o IFSP e a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania, para a oferta das turmas dos cursos 
aprovados no Programa Qualifica Mais. Serão 3.000 vagas na cidade de 
São Paulo para o curso de Microempreendedor Individual (160 horas) no 
Programa Qualifica Mais Progredir, e 100 vagas para o curso de Eletricista 
de Sistemas de Energias Renováveis (200 horas) no Programa Qualifica 
Mais EnergIF, que trabalhará com sistemas fotovoltaicos.

Saiba mais .

IFSP e Universia lançam portal de empregabilidade

O IFSP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PRX), firmou um acordo 
de cooperação com a Universia, empresa de educação e empregabi-
lidade do Grupo Santander. Fundada em 2000, é a maior rede de coo-
peração universitária do mundo, contando com aproximadamente 800 
universidades em 20 países. Com a parceria, o Instituto passa a ofere-
cer um portal personalizado, o Universia Jobs, que pode ser acessado 
por meio do link https://jobboard.universia.net/ifsp. O portal conecta 
IFSP, empresas e candidatos, oferecendo oportunidades de empregos 
e estágios aos estudantes e egressos.

Saiba mais .

Desafio de inovação irá desenvolver app para o 
Rango das Quebradas
O IFSP e a Prefeitura de Diadema assinaram, em dezembro, um acordo 
de cooperação para a realização do desafio de inovação “Projeto Ran-
go das Quebradas”, voltado para identificar ideias e desenvolver um 
aplicativo para venda e entrega de comida de pequenos comércios.

Saiba mais .

https://ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2414-ifsp-estuda-implementacao-de-projetos-com-instituicoes-na-comunidade-de-heliopolis
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2613-o-ifsp-e-a-secretaria-de-direitos-humanos-e-cidadania-de-sao-paulo-firmam-parceria-para-a-oferta-do-programa-qualifica-mais
https://jobboard.universia.net/ifsp
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2659-ifsp-e-universia-lancam-portal-de-empregabilidade
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2700-desafio-de-inovacao-do-ifsp-desenvolvera-aplicativo-para-o-projeto-rango-das-quebradas
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IFSP Ganha dez centroS  
de PeSquISa em 2022
A   criação de dez novos centros de Pesquisa e Inovação vem gerando 
expectativas positivas na comunidade do IFSP. A proposta é que os novos 
espaços concentrem pesquisas em diversas áreas, aumentando as parce-
rias com instituições públicas e com arranjos produtivos e sociais locais. Por 
extensão, pretende-se também potencializar a visibilidade dessas parcerias. 
A criação dos centros de pesquisa foi aprovada por meio por meio do Edital 
nº 329/2021 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP), e prevê 
investimento de R$ 500 mil. 

 Inicialmente, o edital buscou fomentar a criação de dois centros, com 
apoio de até R$ 50 mil para cada um, para aquisição de equipamentos e ma-
terial de consumo. No entanto, considerando a quantidade e a qualidade dos 
projetos propostos, o reitor do IFSP, Silmário Batista, apoiou a Pró-Reitoria de 
Administração para que promovesse a complementação do orçamento da 
PRP, garantindo o apoio para mais oito propostas, totalizando a criação de 
dez centros de Pesquisa e Inovação, com investimento total de R$ 500 mil.

 Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Adalton Ozaki, o 
edital foi inovador: “estamos estimulando a interação multicâmpus e entre 
instituições, dando oportunidade para aumentar o impacto e a repercussão 

tempo
Linha do 

https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/AssessoriaComunicacao/GuiaDigital_2021.pdf
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das pesquisas do IFSP”. Para Thiago Donadon Homem, 
diretor de Pesquisa, a qualidade das propostas subme-
tidas “mostra, mais uma vez, a capacidade dos nossos 
pesquisadores em propor ações de pesquisa básica e 
aplicada que, no médio prazo, trará impactos positivos 
para a comunidade do IFSP, para instituições parceiras 
e para a sociedade”.

Câmpus São Paulo
O Câmpus São Paulo foi contemplado em primeiro 
lugar com o projeto do Centro de Pesquisa e Inova-
ção em Ciência e Tecnologia de Radiação Aplicada 
(Cepin), em associação com os câmpus Itapetininga 
e Hortolândia, além de colaborações externas da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universi-
dade de São Paulo (USP) e Instituto de Pesquisas 
Ambientais (IPA).

Segundo o professor Neilo Marcos Trindade, co-
ordenador do Cepin, o objetivo do centro, que deve 
ser implantando em janeiro de 2022, é investigar os 
efeitos da radiação ionizante e luz UV em diversos 

meios (naturais ou sintéticos), usando técnicas lumi-
nescentes bem estabelecidas comercialmente. Outro 
foco do centro é o desenvolvimento de detectores 
de radiação funcionais e de baixo custo. “A motivação 
principal é fomentar materiais e processos nacionais 
para detecção de radiação, assim como divulgar in-
ternacionalmente e prospectar parcerias empresariais 
e acadêmicas nesse ramo.”

Neilo avalia de maneira muito positiva a iniciati-
va de edital. Para ele, o Cepin é algo inovador no IFSP, 
porque estabelece um novo paradigma por meio de 
um programa multidisciplinar de pesquisa básica ou 
aplicada, agregando pesquisadores num objetivo 
comum. “É a forma de somar esforços de bons pes-
quisadores para termos uma instituição com pesqui-
sa de qualidade e com visibilidade.” O Cepin contará 
com a participação de alunos de Iniciação Científica 
e de mestrado.

Confira a lista de Centros de Pesquisa e Inovação 
que serão criados pelo IFSP: 

Câmpus Sede Câmpus Associados Instituições Parceiras Nome do Centro 

SPO ITP, HTO Unesp, IPA, USP,  Centro de Pesquisa e Inovação em Ciência e 
Tecnologia de Radiação Aplicada 

CPV AVR IQSC-USP, Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (Ital) e Apoio Agroflorestal

Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Inova-
ção em Efluentes e Resíduos Sólidos 

SBV ITP, GRU, SPO Unesp, Ipen Centro de Pesquisa e Inovação em Materiais 
e Estruturas (Cepimate) 

PRC --- 
Esalq-USP 
  Centro de Pesquisa e Inovação em Agrope-

cuária Digital 

CMP BRA, HTO LSITEC-USP, Unicamp Centro de Pesquisa e Inovação de Tecnolo-
gias Educacionais 

SRT MTO, SBV --- Centro de Pesquisa e Inovação em Compu-
tação Aplicada à Indústria (Cepicai) 

GRU SPO, SJC,  
PEP, BRI, SRT PUC-SP Centro de Pesquisa e Inovação em Educa-

ção Matemática e Formação de Professores 

JCR CAR, CBT,  
PTB, SRQ FGV Centro de Pesquisa e Inovação em Consu-

mo, Mercados e Negócios 

CAR ITP Unifesp, UFSCar, Unicamp Centro de Pesquisa e Inovação em Cidades 
Inteligentes e Sustentáveis (Cepin — CIS) 

SJC SRQ, ITP ITA, Iemar-UNESP Centro de Pesquisa e Inovação em Biotecno-
logia e Sensores 

IFSP realIza Seleção  
Para 6.080 VaGaS em 
curSoS técnIcoS 
O   Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu Processo 
Seletivo com 6.080 vagas para o ensino integrado e para 

o ensino concomitante e subsequente. As oportunidades 
foram para 33 cursos técnicos nos câmpus Araraquara, 
Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, 
Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, 
Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, 
Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Pi-
racicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São 
Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São 
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Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Soro-
caba, Suzano, Tupã e Votuporanga. 

A seleção foi realizada para o ingresso de novos 
estudantes, no primeiro semestre de 2022.

Neste ano, o IFSP voltou a adotar a seleção por meio 
de provas. A medida foi adotada para atender à determi-
nação judicial de retomada da seleção por prova como 
critério dos próximos processos seletivos para ingresso 
nos cursos técnicos, sob pena de multa.  Dessa forma, o 
IFSP tornou a realizar seu processo seletivo com aplica-
ção de provas das disciplinas de Português e Matemática. 

A avaliação foi aplicada de maneira presencial 
concomitantemente em todas as cidades onde o IFSP 
oferece vagas. O candidato pôde se inscrever apenas 
para um curso em único câmpus. Como o IFSP preza 
pela segurança de todos os candidatos e servidores 
envolvidos na aplicação, o processo respeitou todas as 
normas de protocolos de segurança, a fim de conter a 
contaminação por meio da Covid-19.

Com cursos oferecidos em três modalidades 
diferentes (Curso Técnico Integrado ao Ensino Mé-
dio; Curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio 
e Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio), os 
candidatos realizaram provas em 19 de dezembro, 
na mesma cidade ou município da região do câmpus 
escolhido na inscrição. 

As provas para os cursos concomitantes e subse-
quentes ao ensino médio foram realizadas no período 
matutino, das 9h às 12h. As provas para os cursos téc-
nicos integrado ao ensino médio foram realizadas no 
período vespertino, das 14h às 17h. 

Ações Afirmativas
O IFSP reserva 50% de suas vagas a estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino fundamental 
em escolas públicas. Também têm direito às vagas re-
servadas candidatos em situação de vulnerabilidade 
econômica e social, candidatos pretos, pardos ou indí-
genas, e candidatos deficientes.

Isenção
Os candidatos com renda familiar per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo (renda menor ou igual a 
R$1.650), e que tenham cursado o ensino fundamental 
em escola da rede pública ou com bolsa integral em 
escola da rede privada puderam solicitar isenção da 
taxa de inscrição.

Saiba mais .

Snct do IFSP emIte maIS 
de dez mIl certIFIcadoS a 
PartIcIPanteS

O   IFSP promoveu, entre os dias 18 e 22 de outubro, 
uma programação integrada totalmente virtual para a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que 
neste ano teve como tema “A transversalidade da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações para o planeta”.

A programação, coordenada pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação, com o apoio dos câmpus 
Presidente Epitácio, Birigui, Araraquara, Sorocaba, São 
José dos Campos, Capivari, São Carlos, Votuporanga, 
Pirituba, Itaquaquecetuba, Campinas, Registro, Cara-
guatatuba, São Miguel Paulista e São João da Boa Vista 
contemplou palestras e mesas-redondas com a parti-
cipação de profissionais renomados em diferentes áre-
as, num total de 50 horas de conteúdo disponível pelo 
Canal do IFSP no YouTube.

Sucesso absoluto em números, a SNCT do IFSP 
emitiu 10.520 certificados a participantes. Em média, 
283 pessoas assistiram à programação simultane-
amente, chegando ao pico de 388 visualizações ao 
mesmo tempo. No total, duas mil pessoas assistiram 
ao evento ao vivo. Todo o conteúdo se manteve dispo-
nível após o término das atividades e, até o dia 29 de 
outubro, as palestras da Semana já haviam alcançado 
10.084 visualizações. 

Um dos destaques da programação deste ano 
foi o lançamento do Portal Integra, no dia 18. O portal 
oferece informações sobre as atividades acadêmicas e 
profissionais dos servidores e sobre a estrutura do IFSP, 
como laboratórios, com o objetivo de atrair parcerias 
entre a Instituição e a comunidade externa.

Além da programação integrada da SNCT do 
IFSP, outros câmpus promoveram atividades já conhe-
cidas pelo público de forma individual. 

Saiba mais .

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2570-ifsp-abre-selecao-para-6-080-vagas-em-cursos-tecnicos-gratuitos
https://sites.google.com/view/snct21-ifsp-bri/
https://arq.ifsp.edu.br/eventos/index.php/enict/6EnICT
https://bit.ly/3mU9Dkf
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2578-ifsp-realiza-snct-entre-18-e-22-de-outubro
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InteGra: IFSP lança Portal 
Para FacIlItar ParcerIaS 
com a SocIedade

O   IFSP lançou em outubro de 2021 o Portal Integra, 
com o objetivo de estimular a execução de projetos de 
pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inova-
ção em parceria com organizações públicas e privadas, 
para atender às demandas dos arranjos produtivos, so-
ciais e culturais. A plataforma, surgida a partir de um 
recurso desenvolvido pelo IFRS, vem sendo adotada 
por diversos institutos federais.

O Integra chega para facilitar o encontro entre de-
safios e soluções: deste lado, o Instituto Federal tem mi-
lhares de servidores especialistas, mestres e doutores, 
além de estudantes em diferentes níveis (ensino técni-
co, superior, especialização e mestrado) desenvolvendo 
pesquisas e trazendo soluções em diversas áreas. Do 
lado de fora, há inúmeros profissionais buscando ideias 
para o aperfeiçoamento e a expansão dos seus negó-
cios, visando ao desenvolvimento da sua região. 

Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
do IFSP, Adalton Ozaki, o Integra é um sistema para 
gestão da Inovação que vem para dar mais visibilidade 
ao Instituto. No Portal estão disponíveis o currículo de 
mais de 3.000 docentes e quase 2.000 técnicos admi-
nistrativos da Instituição, incluindo suas produções e 
expertises. Também é possível consultar os títulos da 
produção do IFSP (são 58.495 produções bibliográficas 
e 10.693 produções técnicas) e consultar informações 
sobre os mais de cem laboratórios e seus equipamen-
tos cadastrados.

Adalton ainda destaca outra funcionalidade muito 
interessante do Integra, que permite a qualquer servi-
dor cadastrar editais abertos. A partir desse cadastro, 
a PRP faz a curadoria; uma vez aprovada a publicação, 
o Integra envia uma notificação para os usuários, de 
acordo com suas informações do Lattes. Vale lembrar 
que, para receber a notificação, é imprescindível que o 
servidor tenha feito o primeiro login, que cria o usuário 
no Integra.

Vitrine Tecnológica
O Portal também traz a Vitrine Tecnológica do IFSP, 
que apresenta os produtos desenvolvidos em projetos 
de pesquisa, ensino ou extensão, protegidos ou não, e 
passíveis de transferência de tecnologia, licenciamen-
to ou desenvolvimento conjunto com empresas ou ins-
tituições interessadas (atualmente o Instituto tem cinco 
patentes de invenção já cadastradas).

Quaisquer interessados em conhecer a estrutura 
do IFSP, seus servidores, suas pesquisas e produções 
podem acessar o Portal Integra. Menos de 24 horas 
após o Portal Integra entrar em funcionamento, o Câm-
pus Sertãozinho recebeu o primeiro contato por meio 
da plataforma. Foram discutidas diversas possibilida-

des de parceria, que seguem em estudo, entre a em-
presa interessada, o câmpus e a unidade Embrapii do 
Câmpus Matão.

Para conhecer a plataforma acesse .

uSInaS FotoVoltaIcaS 
cheGarão aoS 37 câmPuS  
do IFSP
N 

o fim do ano de 2021, o Instituto Federal de São 
Paulo comemora a conclusão de usinas fotovoltaicas 
em 27 câmpus. 

O investimento na instalação de equipamentos 
para produção de energia fotovoltaica teve início em 
2016, quando o IFSP passou a buscar alternativas para 
sobreviver aos cortes do orçamento das despesas dis-
cricionárias.  

Os Câmpus Araraquara, Barretos, Birigui, Campi-
nas, Capivari, Catanduva, Matão, Presidente Epitácio, 
São João da Boa Vista, Sertãozinho e Votuporanga já 
concluíram 100% das suas usinas. Já os câmpus Avaré, 
Bragança Paulista, Boituva, Caraguatatuba, Cubatão, 
Guarulhos, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Pira-
cicaba, Registro, Salto, São Roque e Suzano estavam, 
até 25 de outubro, com mais de 75% das obras constru-
ídas. Matão e Barretos caminham para a construção da 
segunda usina fotovoltaica. 

De acordo com a Diretoria de Infraestrutura e Ex-
pansão (DIE) da Pró-Reitoria de Administração (PRA), o 
sistema de cada unidade da usina gera cerca de 3.200 
kWh de energia por mês, em média. Como o custo mé-
dio do kWh é de R$0,90, cada unidade de 30kWp (ca-
pacidade de geração de cada usina) economiza cerca 
de R$ 3.000,00 por mês.

Para o meio ambiente, essa conta é imensurável, 
visto que a energia renovável permite diminuir a emis-
são de CO2 na atmosfera, responsável por agravar o 
efeito estufa.  

De acordo com o pró-reitor de Admistração, José 
Roberto da Silva, as contratações atuais estão contem-

https://integra.ifsp.edu.br/
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plando 27 câmpus; porém, a gestão do IFSP está traba-
lhando para viabilizar mais projetos, a fim de que todos 
os 37 câmpus do IFSP tenham uma usina fotovoltaica. 

O investimento na instalação das usinas fotovol-
taicas foi viabilizado por meio de uma parceria com a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação (Setec/MEC). No total, foram 
investidos R$ 3.929.380,00 na aquisição e instalação 
das usinas fotovoltaicas. O gasto anual total do IFSP 
com energia elétrica é de 5.860.993,86. O retorno de 
todo o investimento se dará em menos de dois anos. 

Segundo José Roberto, o valor economizado 
pode ser investido em outras ações da Instituição, 
como projetos para pesquisa, ensino e extensão e para 
iniciativas voltadas à própria ampliação das tecnolo-
gias que permitem a produção de energia sustentável 
nos demais câmpus do IFSP.  

José Roberto (à esquerda) e o reitor Silmário Batista avaliam as instalações

Chamadas públicas 
Durante o processo de instalação das usinas fotovol-
taicas, o IFSP já foi contemplado em nove editais de 
chamada pública das companhias de energia elétrica 
para o desenvolvimento de novos projetos de eficiên-
cia energética. Entre eles está a Chamada da Agência 
Nacional de Energia Elétrica, a Aneel (Chamada Aneel 
nº 001/2016), que contemplou os Câmpus São Paulo 
e Boituva. 

Atualmente, São Paulo é o maior câmpus do IFSP, 
com cerca de 7.000 alunos, e também com a maior 
usina fotovoltaica. Com a chegada das novas placas 
enviadas pela Reitoria, a unidade ganhará capacidade 
para produção de 180kWp — quilowatt pico, respon-
sável por medir a energia produzida pelo gerador fo-
tovoltaico (kWh) e sua energia máxima (kWp). Por meio 
do edital, o Câmpus São Paulo realizou ainda a troca 
de 8.536 lâmpadas nos ambientes internos, gerando 
redução de cerca de 44% no consumo de energia com 
iluminação.  

Contemplado pelo mesmo edital, o Câmpus Boi-
tuva conquistou a economia de 70% da sua conta de 
energia elétrica, por meio de investimentos na usina 
fotovoltaica e na substituição de lâmpadas e condi-
cionadores de ar por modelos mais eficientes e pelo 
desenvolvimento de dispositivo de automação de 

acionamento de condicionadores de ar e estudo lumi-
notécnico para melhor aproveitamento da luz natural. 
Os dois câmpus receberam equipamentos para a es-
truturação de laboratórios que são utilizados em cur-
sos e disciplinas relacionadas à instalação de sistemas 
fotovoltaicos.

IFSP InIcIa a SérIe 
dIáloGoS extenSIonIStaS 

O IFSP transmitiu, no dia 29 de outubro, o primei-
ro programa da série “Diálogos Extensionistas. Com o 
tema “Ações de Extensão na Retomada das Ativida-
des Presenciais”, a live teve como convidado é o pro-
fessor Cleber Ávila Barbosa, Pró-Reitor de Extensão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. 

O evento foi o primeiro de uma série de trans-
missões previstas pela Diretoria de Desenvolvimento 
Extensionista da Pró-Reitoria de Extensão (PRX) e re-
alizadas por meio do canal oficial do IFSP no Youtube, 
com o objetivo de aproximar as comunidades interna 
e externa do IFSP com as áreas temáticas extensionis-
tas, bem como proporcionar conversas sobre assuntos 
atuais que envolvam a PRX. “Nestes encontros nós te-
remos a participação de convidados para compartilhar 
suas experiências exitosas que podem servir de moti-
vação para o nosso público, incluindo diversos assun-
tos relacionados com a Extensão” contou o Diretor de 
Desenvolvimento Extensionista, Luiz Felipe Martins.

No dia 30 de novembro foi realizada a segunda 
transmissão da série, intitulada “Protagonismo Discen-
te em Ações Extensionistas” e tendo como convidada 
a professora Milena Mesquita Brandão, Diretora de Ex-
tensão da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Exter-
nas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Santa Catarina (IFSC).

Durante as transmissões o público pode intera-
gir e fazer perguntas ao palestrante por meio de for-
mulário eletrônico. Martins afirmou que a participação 
da comunidade é de grande importância e que todos 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1750-ifsp-inicia-a-instalacao-de-35-usinas-para-geracao-de-energia-solar
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2591-dialogos-extensionistas-nova-serie-de-lives-da-prx-estreia-dia-29-de-outubro
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2591-dialogos-extensionistas-nova-serie-de-lives-da-prx-estreia-dia-29-de-outubro
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2646-serie-dialogos-extensionistas-aborda-o-protagonismo-discente-nas-acoes-de-extensao 
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2646-serie-dialogos-extensionistas-aborda-o-protagonismo-discente-nas-acoes-de-extensao 
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podem sugerir temáticas para serem abordados nas 
próximas transmissões. “O Diálogos Extensionistas es-
tará aberto para receber sugestões de temas ao longo 
das transmissões para os encontros seguintes e traba-
lhará com este princípio de efetiva proximidade junto 
à comunidade interessada em participar”. O Diretor de 
Desenvolvimento Extensionista disse ainda que a série 
terá continuidade em 2022.

Pre e Prx orIentam 
câmPuS Sobre 
reFormulaçõeS doS curSoS

A   Pró-Reitoria de Ensino do IFSP (PRE), em ação 
conjunta com a Pró-Reitoria de Extensão (PRX), pro-
moveu, entre os dias 18 de outubro e 17 de novembro, 
uma importante ação de diálogo envolvendo orienta-
ções sobre o processo de reformulação de todos os 
cursos da Educação Básica e de Graduação do IFSP.  
A ação contou com reuniões presenciais em cada um 
dos 37 câmpus do Instituto, envolvendo os diretores 
educacionais e os coordenadores de curso, de registro 
acadêmico, do sociopedagógico, da Extensão e da Pes-
quisa. As reuniões foram conduzidas por equipes da PRE 
e PRX, representadas pelo pró-reitor de Ensino, Carlos 
Procópio, pelo diretor de Educação Básica, Diego Salim, 
pelo diretor de Graduação, Tarcísio Leão, e pelo diretor 
de Desenvolvimento Extensionista, Luiz Felipe Martins. 
Os principais aspectos desse processo de reformulação 
foram debatidos durante os encontros.  

Reunião realizada no Câmpus Votuporanga

O pró-reitor de Ensino destacou a importância do 
contato com os câmpus para orientações e diálogo 
com a comunidade nesta etapa inicial do cronograma 
de reformulações. “O processo de construção dos Cur-
rículos de Referência (CR) foi a maior ação de Ensino 
do IFSP e uma grande conquista para a comunidade 
acadêmica. A incorporação dos conhecimentos essen-
ciais dos CR nas reformulações dos cursos é o grande 
legado para todo o IFSP, especialmente neste momen-
to”, afirmou Procópio. 

Os encontros abordaram aspectos teóricos e práti-
cos das reformulações, estabelecendo entendimentos 

sobre temas sensíveis da identidade institucional do IFSP 
e do compromisso do Instituto com a sociedade. “A PRE 
acompanhará de perto os processos de reformulação, dos 
quais esse encontro foi só o primeiro. Em todas as jane-
las de tramitação das reformulações, nós voltaremos para 
dialogar com o curso e aprimorar a construção dos pro-
jetos pedagógicos”, complementou o pró-reitor de Ensino. 

Durante os encontros, a PRX apresentou e deta-
lhou oportunidades para o desenvolvimento da cur-
ricularização da Extensão nos cursos superiores de 
graduação do IFSP. De acordo com o diretor de De-
senvolvimento Extensionista, há o objetivo de orientar 
e facilitar a incorporação dessas ações neste momen-
to de reformulação dos cursos de Graduação. “É uma 
excelente oportunidade para todos”, destacou Martins. 

A Resolução Normativa IFSP n.º 05/2021, de 05 
de Outubro de 2021, publicada em 22 de outubro, 
estabeleceu as diretrizes para a curricularização da 
Extensão nos cursos de graduação do IFSP e deter-
minou que a curricularização da Extensão deve ser 
garantida em todos os PPC de graduação do IFSP 
até dezembro de 2022.

De acordo com o Ofício n.º 59/2021 - PRO-
-ENS/RET/IFSP, por meio do qual a PRE divulgou o 
calendário para que os câmpus possam reformular 
seus cursos, tanto os da educação básica quanto os 
da graduação, todos os currículos devem ser refor-
mulados até outubro de 2022.

IFSP FormalIza 
tranSFerêncIa de tecnoloGIa 
Para emPreSa terGoS

O   IFSP formalizou em novembro de 2021 um acordo 
com a Tergos Pesquisa e Ensino Ltda. com a finalidade 
de exploração de equipamento e sistema para fotodi-
agnóstico e fotometria dermatológica. Todo o processo 
de transferência de tecnologia foi mediado pela Agên-
cia de Inovação (Inova-IFSP).

A tecnologia foi desenvolvida a partir de um acordo 
de cooperação técnico-educativo firmado entre o IFSP e 
a Tergos em 2019, tendo como coordenador o professor 
Rodrigo Rech (Câmpus São Paulo). O pedido nacional de 
patente foi feito ao INPI, sob número de protocolo BR 
1020200017900, em 28 de janeiro de 2020.

Segundo o diretor de Ambientes de Inovação e 
Empreendedorismo do IFSP, Breno Santos, esse tipo de 
iniciativa cria e desenvolve independência tecnológica 
no país, sendo “mais um resultado que demonstra a 
excelência dos profissionais do IFSP e a importância da 
atuação da Inova para a efetiva colocação no mercado 
de tecnologias que geram impacto na vida das pessoas”.

Diagnósticos mais simples  
e menos invasivos
O equipamento para fotodiagnóstico e fotometria 
dermatológica é utilizado para diagnóstico clínico 

https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Comunicados/OFICIO_N_59_2021_-_PRO-ENS_RET_IFSP.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Comunicados/OFICIO_N_59_2021_-_PRO-ENS_RET_IFSP.pdf
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dermatológico de forma simples e automatizada. 
Conforme as características da região da pele em 
análise, a luz emitida por LEDs presentes no equi-
pamento será refletida pela pele e captada por de-
tectores específicos que irão determinar diferenças 
no padrão de reflexão da luz na região analisada. Os 
dados resultantes de cada um dos fotodetectores 
serão lidos por um microcontrolador e enviados para 
um software para apresentar os dados na forma nu-
mérica e gráfica.

Marcelo Sousa, diretor da Tergos, destaca que 
a tecnologia possibilitará o desenvolvimento de uma 
série de produtos e serviços associados à caracteri-
zação e ao diagnóstico de peles saudáveis ou debili-
tadas. Esperam-se resultados com fins terapêuticos, 
para uso conjunto com tratamentos feitos com re-
médios digitais fotocêuticos, também desenvolvidos 
pela empresa. O diretor ressalta que a tecnologia 
permitirá ainda mais individualização e precisão nos 
tratamentos.

O desenvolvimento de produtos baseados nes-
sa tecnologia começará a ser explorado nos próximos 
anos, e a empresa pretende continuar com intensa co-
laboração com centros acadêmicos para pesquisa, de-
senvolvimento e inovação.

Saiba mais .

IFSP realIza FeIra 
PaulISta de cIêncIa e 
tecnoloGIa

O   Instituto Federal de São Paulo promoveu a pri-
meira edição da Feira Paulista de Ciência e Tecnologia, 
apoiada pelo CNPq. A participação no evento foi gra-
tuita e aberta a todos estudantes de escolas públicas 
e privadas do Estado de São Paulo. O evento ocorreu 
online, entre os dias 30 de novembro e 10 de dezembro. 
IFSP divulgou a lista de projetos selecionados (acesse 
aqui) e os autores dos projetos puderam enviar a docu-
mentação do projeto até o dia 15 de novembro.

A Feira Paulista teve a apresentação de projetos 
de alunos do ensino fundamental (8º e 9º anos), Ensino 
Médio e Técnico, em todas as áreas do conhecimento. 
Estudantes de cursos de nível superior (graduação e 
pós-graduação) também puderam participar, apresen-
tando seus projetos na Vitrine Tecnológica de Protóti-
pos, realizada paralelamente à feira. 

A feira possui como objetivos: incentivar a criativi-
dade e a inovação dos estudantes; despertar vocações 
científicas e/ou tecnológicas; identificar jovens talento-
sos que possam ser estimulados a seguirem carreiras 
científico-tecnológicas; e oportunizar momentos para 
o desenvolvimento de parcerias e empreendedorismo 
de base tecnológica. 

As novidades da Feira Paulista podem ser acom-
panhadas pela página no Instagram @feirapaulistact. 

Inscrições de avaliadores  
e feiras afiliadas 
Escolas ou instituições que realizam uma Feira de Ciên-
cias, puderam inscrevê-las como Feira Afiliada, indicando 
seus melhores projetos diretamente às vagas definidas. 

Também foram abertas as inscrições para ava-
liadores dos trabalhos inscritos na Feira Paulista. Estu-
dantes de pós-graduação, pesquisadores, professores 
de Instituições de Ensino Superior e profissionais das 
diversas áreas temáticas da feira puderam participar 
compondo o Comitê Técnico ou o Banco de Avaliado-
res. Para se inscrever, o interessado precisou preencher 
o formulário disponível em www.feirapaulista.com.br.

Para mais informações, o contato com a comissão 
organizadora pôde ser feito por e-mail. 

Iniciativa 
A Feira Paulista de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa 
do Instituto Federal de São Paulo e surgiu da vontade de 
oferecer a todos os estudantes de instituições de ensino 
e pesquisa sediadas no estado de São Paulo uma opor-
tunidade de dar visibilidade, em âmbito estadual, ao que 
produziu, além de formar novas conexões entre as insti-
tuições. A submissão ao CNPq foi possível graças à ex-
pertise do Câmpus Bragança Paulista e à articulação da 
Reitoria do IFSP e de mais 11 câmpus. O IFSP trabalhará 
para promover o evento a cada dois anos.  

Live
O IFSP realizou, em 11 de agosto, uma live de lança-
mento oficial da Feira Paulista de Ciência e Tecnologia. 
Durante a transmissão, a comissão técnica tirou dúvi-
das e ofereceu dicas aos proponentes de trabalhos.

A live contou com uma apresentação exclusiva 
elaborada pela equipe do Banca da Ciência (@banca-
daciencia), do Câmpus Boituva do IFSP, e com a apre-
sentação principal de Fábio Miranda, do LAB Periferia 
Sustentável, que abordou a importância do acesso a 
espaços makers.

https://integra.ifsp.edu.br/vitrine.
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2595-confira-os-projetos-selecionados-para-a-1-feira-paulista-de-ciencia-e-tecnologia
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2595-confira-os-projetos-selecionados-para-a-1-feira-paulista-de-ciencia-e-tecnologia
https://www.instagram.com/feirapaulistact/
http://www.feirapaulista.com.br/
https://www.linkedin.com/in/fabio-miranda-442937217/
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aVaré InauGura reFeItórIo 
e oFIcIna de IndúStrIa com 
a PreSença do reItor

O   Câmpus Avaré inaugurou duas grandes obras em 
3 de dezembro: a Oficina da Área de Indústria e o re-
feitório da unidade. O evento de inauguração contou 
com a presença do reitor do IFSP, Silmário Batista.

Para a execução dessas obras foram investidos 
cerca de R$ 4,4 milhões, valor que veio de emendas 
parlamentares dos deputados federais Luiza Erundina, 
Sâmia Bonfim, Paulo Teixeira e Vicentinho, e de recur-
sos próprios do câmpus.

A Oficina de Indústria vai abrigar os equipamentos 
da área de Mecânica e de Mecatrônica, que estavam 
alocados em espaços improvisados. Segundo o dire-
tor-geral de Avaré, Sebastião da Cruz, a partir de agora 
os alunos terão o espaço ideal para a realização das 
aulas práticas.

Já o refeitório vai permitir que o câmpus ofereça 
alimentação a preços populares aos estudantes dos 
cursos técnicos e superiores e aos servidores, como já 
vem acontecendo em outras unidades da Instituição.

Além do reitor, estiveram presentes na cerimônia 
de inauguração Anne Rocha, representando a depu-
tada Sâmia Bonfim, e Ivan Scromov, representando o 
deputado Paulo Teixeira. A deputada Luiza Erundina 
gravou um vídeo que foi exibido durante o evento.

Novos investimentos
Na ocasião, foi assinada ainda a ordem de serviço no 
valor de R$ 4,3 milhões para a construção do auditório 

e da sala dos professores do câmpus. Para essas obras, 
também serão utilizados recursos de emendas parla-
mentares, além daqueles que serão repassados ao 
câmpus pela Reitoria. A previsão é que as novas obras 
fiquem prontas em julho de 2022.

 Para Silmário, com a entrega de todos esses 
equipamentos, a oferta de uma educação de qualida-
de ficará ainda mais consolidada no Câmpus Avaré.

IFSP termIna o ano com 
InVeStImentoS de r$ 35 mI 
em InFraeStrutura

O   IFSP deve terminar 2021 garantindo R$ 35 mil-
hões para a realização de diversas ações de melhoria 
na infraestrutura de seus câmpus. Os investimentos 
são provenientes de recursos do próprio Instituto, de 
emendas parlamentares individuais e de bancada e de 
Termo de Execução Descentralizada (TED/Setec). 

No dia 3 de dezembro, o reitor do IFSP, Silmário Ba-
tista, assinou as ordens de serviço que dão início à reali-
zação de obras em 15 câmpus. Serão investidos mais de 
R$ 18 milhões em melhorias que vão desde a recupera-
ção de fundações e reforma de colunas até a constru-
ção de guaritas, portarias, salas de aula e laboratórios.

Para o pró-reitor de Administração, José Roberto 
Silva, o grande legado desses investimentos é reduzir o 
déficit de infraestrutura nos câmpus e assim assegurar 
mais qualidade nas condições de trabalho e de estu-
do aos servidores e estudantes. “Se você tem um lugar 
adequado, os estudantes se sentem mais acolhidos e 
pertencentes à escola, e isso contribui, inclusive, com 
a redução da evasão escolar”, diz.

Além dos R$ 18 milhões liberados, o IFSP homo-
logou uma licitação de R$ 5 milhões para garantir a 
finalização da cobertura das quadras dos câmpus Ara-
raquara, Ilha Solteira, Campinas, São Carlos, Registro, 
Salto e Boituva. Além disso, já estão assegurados re-
cursos para reformas em Votuporanga, Suzano e Pira-
cicaba, que juntos somam quase R$1,5 milhão.

Mais investimentos 
Ainda em dezembro, está prevista a assinatura de uma 
nova ordem de serviço, que vai possibilitar a construção 
do refeitório de Pirituba, orçado em R$ 3 milhões, a refor-
ma da convivência e da biblioteca de Guarulhos, que vai 
custar R$2,8 milhões, e a construção da Oficina de Mecâ-
nica de Itaquaquecetuba, no valor de R$ 2,4 milhões.

José Roberto faz questão de reforçar que esses 
investimentos são possíveis, em grande parte, por con-
ta das emendas parlamentares. Dos R$ 35 milhões que 
serão disponibilizados até o fim do ano, cerca de R$ 17 
milhões vêm de emendas individuas e de bancada.

A previsão é que todas as obras sejam finalizadas 
até o fim de 2022.
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Inter
nacio
nali
zação
InstItuIção portuguesa 
selecIona docentes do IFsp 
para IntercâmbIo
O Instituto Politécnico de Bragança lançou o Edital 2022 para o 
Programa de Recepção de Professores Visitantes. A ação teve 
por objetivo receber professores visitantes no instituto português 
para promover a internacionalização, a investigação aplicada e a 
inovação formativa.  

Os docentes do IFSP interessados no programa puderam 
cumprir as condições definidas no edital e enviar todos os docu-
mentos até 31 de agosto, às 19h59 (horário de Brasília).

Aos cinco primeiros professores classificados pelo IPB 
no edital, foi garantido pelo IFSP  não só um professor substi-
tuto pelo período para o qual o docente foi selecionado, mas 
também remuneração integral.  

Entre os deveres do docente contemplado do IFSP , 
após o retorno do intercâmbio, estão: participar de pelo me-
nos duas ações de divulgação dos resultados da estadia para 
a comunidade acadêmica do IFSP, submissão de artigo cien-
tífico em publicação Qualis A e relatório sobre as atividades 
desenvolvidas. 

Saiba mais .

https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/arinter/Editais_e_chamadas/2022_edital_professor_visitante_ipb_signed_1.pdf
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/111-ultimas-noticias-servidores/2376-instituto-politecnico-de-braganca-seleciona-docentes-do-ifsp-para-programa-de-intercambio
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IFsp InIcIa curso com 
unIversIdade amerIcana  
santa Fé college
No dia 8 de setembro, começou um projeto experimental fru-
to de uma parceria que está sendo construída entre o IFSP e a 
Santa Fé College (EUA). A turma, composta por 48 estudantes, 
participou do curso “Inteligência Artificial Aplicada ao Conceito 
de Governança Ambiental, Social e Corporativa — ESG”.

O curso teve duração de 60 horas, com aulas 100% em in-
glês. O grupo foi integrado por 24 estudantes do IFSP e 24 do San-
ta Fé College, selecionados por edital, e contou com alunos dos 
câmpus Araraquara, Caraguatatuba, Itapetininga, Matão, Pirituba, 
São Paulo e Votuporanga, além de integrantes da comunidade 
externa e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).

Ao final do curso, os estudantes conseguem demonstrar 
habilidades de comunicação e análise de negócios globais efi-
cazes, bem como conhecimento sobre Responsabilidade Social 
Corporativa, Água, Energia Sustentável, Disponibilidade e Gestão 
de Alimentos, Mudanças Climáticas e a interconexão entre esses 
assuntos e o tema de como a Inteligência Artificial pode ser apli-
cada nessas áreas.

Após a conclusão desse projeto, a previsão é que seja 
efetivada a parceria entre as instituições e que, em 2022, novos 
cursos sejam oferecidos. “Em reunião, a representante da Santa 
Fé College disse que tem expectativas de ofertar centenas de 
vagas em 2022”, revela Rodrigo Benedictis Delphino, diretor de 
Extensão Tecnológica e de Qualificação Profissional.

A ação é organizada pelos professores Gustavo Antonio 
Furquim (Araraquara), Marcelo Luiz Murari (Votuporanga), Jus-
sara Pimenta Matos (São Paulo) e Rodrigo de Benedictis Del-
phino (São Paulo). 

Saiba mais .

componentes  
currIculares em portugal: 
IndIcação de candIdatos
Estudantes de cursos de licenciatura e bacharelado do IFSP pu-
deram se inscrever, entre os dias 11 e 28 de outubro, para cursa-
rem componentes curriculares no Instituto Politécnico de Bragan-
ça (IPB) ou no Instituto Politécnico de Guarda (IPG), em Portugal, 
no primeiro semestre de 2022. Todas as regras da seleção estão 
descritas no Edital nº 409/2021 — Programa de Mobilidade Estu-
dantil Internacional. Veja aqui a indicação de candidatos.

No Instituto Politécnico de Bragança, foram ofertadas 20 
vagas. Já no  Instituto Politécnico de Guarda, até duas vagas em 
cada curso da instituição.

Puderam concorrer às vagas, exclusivamente, os alunos re-
gularmente matriculados nos cursos descritos no edital (confor-
me o item 4.1).  Além disso, o candidato precisava ter finalizado 
no mínimo 20% da carga horária do curso no momento da inscri-
ção, com no máximo duas reprovações, ou ter finalizado no má-
ximo 70% da carga horária do curso no momento previsto para a 
viagem, com no máximo três reprovações. 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2499-ifsp-inicia-curso-com-universidade-americana-santa-fe-college
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/arinter/Editais_e_chamadas/2021/EditalIFSP-IPB-IPG2022-1_Publicado_ass.pdf
https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/arinter/Editais_e_chamadas/2021/EditalIFSP-IPB-IPG2022-1_Publicado_ass.pdf
https://ifsp.edu.br/images/pdf/Arinter/Indicao_dos_Candidatos_EDITAL_N_409-2021_Indicao_Candidatos_EditalIFSP-IPB-IPG2022-1_Publicao.pdf


44

A divulgação final das inscrições dos estudantes classifica-
dos ocorreu no dia 5 de novembro. Após a divulgação do resul-
tado, coube ao candidato selecionado providenciar a emissão 
do passaporte, visto, passagem, hospedagem e seguro saúde 
em tempo hábil.   

Saiba mais .

arInter promove webInars 
sobre InternacIonalIzação
A Diretoria de Relações Internacionais (Arinter) do IFSP promo-
veu uma série de webinars para discutir ações de internaciona-
lização. O primeiro seminário foi realizado no dia 14 de outubro, 
com o tema “São Paulo — Canadá Connection”. Assista aqui. A 
segunda live aconteceu no dia 4 de novembro, às 14h e abordou 
a importância da redação acadêmica em língua inglesa para a 
internacionalização: algumas ferramentas de apoio à escrita de 
artigos científicos. As demais transmissões tiveram como temas: 
O Espanhol na Rede Federal de Ensino — perspectivas de traba-
lho, e Intercâmbio Virtual e Internacionalização: a longa e profí-
cua trajetória do Teletandem.

A série de webinars teve como ponto de partida o Plane-
jamento Estratégico da Internacionalização, atividade realizada 
junto aos representantes da Arinter de cada câmpus do IFSP, 
ao longo de 2020 e parte de 2021. As demais palestras podem 
ser conferidas conforme a programação apresentada abaixo:

Saiba mais .

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2572-ifsp-seleciona-alunos-para-cursarem-componentes-curriculares-em-portugal-2
https://www.youtube.com/watch?v=k7L-T9mxp9g
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2575-arinter-promove-webinars-sobre-internacionalizacao. 
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Câmpus São Paulo inaugura 
Laboratório de Pesquisa RTI – FAPESP 
Câmpus: São Paulo
Obra: Laboratório de Pesquisa RTI – FAPESP 
Professor William Portilho de Paiva
Investimento: R$ 56.430
Saiba mais .

Câmpus Capivari inaugura salas para 
atender alunos de novos cursos
Câmpus: Capivari
Obra: Construção de duas novas salas de aulas
Investimento: R$ 250 mil
Saiba mais .

Ministro da Educação inaugura 
Câmpus São José do Rio Preto
Câmpus: São José do Rio Preto
Obra: Reforma e reestruturação do imóvel  
Investimento: R$ 10 milhões
Saiba mais .

Câmpus Birigui ganha novo bloco 
com salas de aula e laboratórios
Câmpus: Birigui
Obra: Construção de bloco com seis salas de 
aula, seis laboratórios, um ateliê de artes e 
quatro salas de coordenadoria
Investimento: R$ 4,8 milhões 
Saiba mais .

Avaré inaugura refeitório e 
Oficina de indústria com a 
presença do reitor
Câmpus: Avaré
Obra: Refeitório e Oficina de indústria
Investimento: R$ 4,4 milhões
Saiba mais .

Câmpus Sertãozinho inaugura 
laboratório do curso de 
Cervejaria
Câmpus: Sertãozinho
Obra: Laboratório do curso Técnico em Cer-
vejaria
Investimento: R$ 284 mil
Saiba mais .

Guarulhos inaugura laboratórios 
de informática e Espaço Maker
Câmpus: Guarulhos 
Obra: laboratórios de informática e Espaço Maker
Investimento: R$ 1 milhão
Saiba mais .

e
Obras

Inaugurações

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2343-campus-sao-paulo-inaugura-laboratorio-de-pesquisa-rti-fapesp
https://cpv.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1961-inauguracao-de-novas-salas-de-aula
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2439-ministro-da-educacao-inaugura-campus-sao-jose-do-rio-preto
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2440-campus-birigui-ganha-novo-bloco-com-salas-de-aula-e-laboratorios
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2688-campus-avare-inaugura-refeitorio-e-oficina-de-industria-com-a-presenca-do-reitor
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2687-campus-sertaozinho-inaugura-laboratorio-do-curso-de-cervejaria
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2703-campus-guarulhos-inaugura-laboratorios-de-informatica-e-espaco-maker
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docente utIlIza Ia Para 
dIaGnóStIco da coVId-19
Q 

uando a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil, 
Alexandra Aparecida de Souza, docente do curso de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Siste-
mas do Câmpus Guarulhos do IFSP, voltou seus estu-
dos para a doença pouco conhecida no mundo. Mais 
de um ano depois e com duas publicações internacio-
nais, ela atua em uma força-tarefa, junto com demais 
pesquisadores colaboradores, para expandir o conhe-
cimento adquirido incorporando novas análises e am-
pliando os estudos.   

Professora Alexandra Aparecida (IFSP) e Professor Danilo Candido (Unifesp)

A expectativa é que esse trabalho, e outros que 
virão, possam contribuir para o estabelecimento de ro-
teiros de apoio à tomada de decisões médicas não só 
da covid-19, mas também de outras doenças, e ofe-
recer a possibilidade de o paciente ser atendido mais 
prontamente em seu tratamento em virtude do apoio 
em decisões de cunho diagnóstico. 

Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
instituição colaboradora, o docente Danilo Candido de 
Almeida trabalhava em sua área de atuação, quando 
foi alertado pela professora Alexandra sobre a possi-
bilidade de aplicar seus estudos em Ciência da Infor-
mação com algoritmos no diagnóstico da covid-19.  
A pergunta inicial dos pesquisadores foi “Por meio da 
Inteligência Artificial seria possível identificar variáveis 
em um banco de dados de hemogramas que pode-
riam facilitar a tomada de decisão no diagnóstico de 
admissão da covid-19?”.

Devido à similaridade entre os sintomas do novo 
coronavírus e de uma gripe comum, a avaliação clíni-
ca feita por um médico muitas vezes não é capaz de 

certificar o diagnóstico da nova doença. Dessa manei-
ra, são solicitados exames, como o PCR, considerado 
padrão ouro por oferecer 100% de assertividade por 
meio da análise de material genético do vírus presente 
nas vias aéreas nos primeiros dias da infecção pela do-
ença. “Enquanto o paciente aguarda o resultado, ele é 
acompanhado, de acordo com o seu estado clínico, na 
enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) das 
unidades de saúde, porém em alas não exclusivas para 
covid-19. A espera pelo diagnóstico pode retardar a in-
tervenção imediata no caso da covid-19, podendo, nos 
casos mais graves, levar à falência renal e pulmonar e 
de outros sistemas do organismo”, explicou Danilo.   

Agilizar o início do tratamento dos pacientes gra-
ves da covid-19 seria fundamental para um bom prog-
nóstico clínico. Nesse sentido, em suas pesquisas, os 
docentes visam ajudar o corpo médico dando apoio 
à tomada de decisões no diagnóstico da doença por 
meio da Inteligência Artificial (IA). O objetivo é avaliar o 
hemograma dos pacientes (um exame rápido e de fácil 
acesso) e verificar possíveis alterações em variáveis es-
pecíficas que podem estar associadas à evolução para 
os estágios mais graves da doença. 

Inteligência Artificial  
Quando desenvolveu o estudo, Alexandra verificou 
que já existiam outras pesquisas em andamento, mas 
elas utilizam uma abordagem conhecida como “abor-
dagem caixa preta”, que não permite ao usuário huma-
no reconhecer ou interpretar com precisão a variável 
que influenciou no processo de tomada de decisão do 
algoritmo durante a sua predição. Para possibilitar ao 
usuário humano o entendimento de determinada de-
cisão tomada pelo algoritmo, Alexandra optou por usar 
a Inteligência Artificial Explicável (XAI). A partir dessa 
abordagem, ela utilizou um método de mineração de 
dados que permite identificar o que se quer buscar. 
Para que o resultado da mineração de dados seja efeti-
vo, é fundamental que se defina a priori perguntas que 
devem ser respondidas no final do processo. “No nosso 
caso, queríamos identificar quais as variáveis presen-
tes nos exames laboratoriais rotineiros no ambiente de 
emergência médica, os hemogramas, possuíam pa-
drões e comportamentos relevantes para detectar pa-
cientes positivos para SARS-CoV-2”, elucidou.

CORONAVÍRUS

IFSP no combate ao 
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O estudo realizado pela Alexandra utilizou um 
banco de dados públicos do Hospital Israelita Albert 
Einstein, de São Paulo. Danilo enfatiza que a nova do-
ença gerou bancos de dados clínicos enormes, nunca 
vistos antes. No banco de dados do Albert Einstein, es-
tão disponíveis 5.644 exames de pacientes que deram 
entrada na unidade entre março e abril de 2020. Para 
atender à necessidade de informação demandada 
para a IA, 14 variáveis foram selecionadas devido à sua 
presença frequente nos hemogramas. Nessa análise, 
Alexandra trabalhou com um algoritmo chamado SOM 
(Mapa Auto Organizável), “que é um tipo de rede neural 
artificial com aprendizado não supervisionado. Ele per-
mite interpretar a decisão tomada na hora de fazer o 
agrupamento dos dados”, explanou a docente.    

Os padrões observados nesses agrupamentos 
renderam algumas descobertas, como o peso de cer-
tas variáveis (RDW, Basófilos, Leucócitos e Eosinófilos) 
no agrupamento de pacientes SARS-CoV-2 positivo. Os 
pesquisadores ressaltam que algumas dessas variáveis 
como RDW e Leucócitos já foram associados na litera-
tura com maior mortalidade e mau prognóstico na co-
vid-19.  Danilo e Alexandra acreditam que se o pacien-
te chega a uma unidade de pronto atendimento com 
sintomas clássicos do novo coronavírus e, ao mesmo 
tempo após a admissão, apresentar essas mesmas va-
riáveis alteradas, esses pacientes têm grandes chan-
ces de estarem contaminados com o novo coronavírus 
SARS-CoV-2. Em contrapartida, como essas variáveis 
também estão associadas a outras complicações clíni-
cas severas (SEPSE, doença renal aguda, pneumonias), 
independentemente da covid-19, elas podem também 
ser usadas como apoio para o adiantamento do trata-
mento ao paciente. 

Em uma situação hipotética, se comprovado o 
apoio ao diagnóstico “enquanto aguarda o resultado 
do PCR”, o médico poderia encaminhar o paciente com 
sintomas graves direto para a UTI da ala da covid-19, 
uma vez que verificasse alterações expressivas nessas 
variáveis correlacionadas ao estudo. Danilo ressaltou 
que essa avaliação do hemograma não anula a neces-
sidade de realizar o PCR. “O mais relevante é que esse 
paciente tenha um tratamento mais intensivo desde o 
início. Queremos que os profissionais da saúde tenham 

subsídios para olharem com mais atenção o hemogra-
ma na hora de tratar os pacientes com sintomas da co-
vid-19”, apontou.   

Publicação
O resultado da pesquisa foi divulgado em uma publi-
cação internacional no mês de fevereiro: Simple he-
mogram to support the decision-making of COVID-19 
diagnosis using clusters analysis with self-organizing 
maps neural network. A publicação foi assinada por 
Alexandra, Danilo e outros colaboradores.    

Eles explicaram que devido à demora no proces-
so de publicação, nesse período, outras publicações 
demonstraram que as variáveis identificadas no estudo 
por eles possuem relações com mortalidade e piora da 
doença, ou seja, “nossa pesquisa foi validada por estu-
dos que já haviam sido feitos”, afirmaram.  

No momento, o algoritmo está sendo aplicado em 
uma base de dados maior para confirmar tudo o que já 
foi descoberto. “Se der certo, podemos estabelecer um 
roteiro de apoio a tomadas de decisões, incentivando 
a atenção a dados do hemograma no contexto da co-
vid-19, e encaminhá-lo às unidades de saúde, para que 
seja avaliado e julgado pela equipe médica de atendi-
mento”, elucidou Danilo.    

Os estudos atuais fazem parte da pesquisa de 
pós-doutorado de Alexandra desenvolvido na Univer-
sidade Mackenzie, sob supervisão do docente Leandro 
Augusto da Silva.  

A metodologia desenvolvida por Alexandra e Da-
nilo também já está sendo aplicada em outros estudos 
para a identificação de possíveis variáveis/problemas 
que possam ser usados no auxílio em decisões mé-
dicas para outras doenças com outras complicações. 
“A Inteligência Artificial está nos mostrando coisas que 
ficam escondidas num montante de informações”, fina-
lizou Alexandra.   

enem utIlIza tecnoloGIa 
deSenVolVIda com ajuda de 
docenteS do IFSP  
A   edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) planejou o espaçamento entre as carteiras das 
salas de aplicação da prova por meio do aplicativo Sala 
Planejada, criado por pesquisadores do IFSP, da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM).    

O aplicativo foi desenvolvido na Unifesp, que fir-
mou parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável 
pelo Enem. Seis milhões de candidatos se inscreveram 
para a edição do exame, cujas provas foram realizadas 
no mês de novembro dentro de salas de aula. A tecnolo-
gia auxiliou a planejar o distanciamento necessário entre 
as carteiras para evitar a propagação da covid-19.   

https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-021-05810-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-021-05810-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-021-05810-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-021-05810-5
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Do IFSP, participaram das pesquisas, os professo-
res Juliano Bortolete, do Câmpus Itaquaquecetuba, e 
Thiago Siqueira, do Câmpus Campos do Jordão. Thia-
go, que desenvolve sua pesquisa de doutorado na Uni-
fesp, explicou que a ferramenta permite ao usuário não 
só preencher os campos com as dimensões da sala de 
aula, o tamanho e número de carteiras como também 
o distanciamento necessário entre elas. O programa 
oferece, imediatamente, sugestões de layouts para o 
espaço, de forma a auxiliar os gestores na tomada de 
decisão. “Se acontecem mudanças, como alterações 
do que se entende como distanciamento mínimo, es-
sas informações podem ser adicionadas na ferramenta 
pelo gestor, que irá avaliar se a solução gerada é viável 
para a sua realidade”, apontou.  

A tecnologia, disponibilizada gratuitamente há 
pouco mais de um ano, já gerou mais de 500 mil layouts 
e tem ajudado gestores no processo de retomada das 
atividades acadêmicas presenciais. “Recebemos mui-
tos retornos positivos de diretores e coordenadores de 
escolas. Para nós que trabalhamos com matemática 
aplicada, é um sinal de que mais projetos como este 
devem ser fomentados”, avaliou.  

O aplicativo está disponível gratuitamente no link .
O Instituto considera que iniciativas, como o pro-

jeto Sala Planejada, são importantes para o planeja-
mento seguro, quando do retorno das atividades de 
ensino de modo presencial. 

Leia também: 
Aplicativo calcula distanciamento adequado em salas de aula 

InSPIre: ParcerIa entre 
InStItuIçõeS cheGa aoS 1000 
reSPIradoreS ProduzIdoS

Professor Sérgio Shimura (agachado à  direita) e Professor Raul González 
(Poli-USP) com integrantes da equipe de produção do Inspire na manufatura 
do CETEMSP (USP).

O  projeto Inspire chegou à marca de mil ventiladores 
pulmonares produzidos. O projeto vem de um esforço 
conjunto, liderado pela Escola Politécnica da USP em 

parceria com a Marinha do Brasil, o IFSP e diversas 
outras instituições, com participação, em apoio e pa-
trocínio, da sociedade civil. Para comemorar o alcance 
da meta, apresentar os resultados alcançados e encer-
rar a fase da produção de caráter emergencial, foi real-
izado, em 29 de novembro, na Cidade Universitária da 
USP, um evento que contou com a presença de diver-
sos atores envolvidos no Inspire. 

O professor do Câmpus Sorocaba Sérigo Shimura, 
que atuou tanto na produção quanto na capacitação de 
profissionais da saúde para uso do Inspire, representou 
o IFSP na ocasião. Ele contou que se sente honrado por 
ter trabalhado durante 19 meses no projeto, de abril de 
2020 a novembro de 2021, e afirmou que, além da con-
tribuição para a sociedade, a experiência proporcionou 
grandes amizades e importantes parcerias. 

“O projeto aproximou diversas equipes de dife-
rentes instituições, que adquiriram grande experiencia 
no desenvolvimento de soluções, não só para a enge-
nharia como também para a medicina. Quanto ao IFSP 
e ao Câmpus Sorocaba, fizemos sólidas parcerias com 
a USP por meio de acordo de cooperação, oficializando 
a nossa participação em futuros projetos, assim como 
com a Marinha do Brasil”, relatou Shimura. 

Sérgio Shimura, que foi um servidor incansável ao 
longo desses meses, teve seu trabalho reconhecido pe-
las instituições parceiras. Ele agradeceu a todos do Câm-
pus Sorocaba que também trabalharam no projeto e disse 
que o Inspire é um exemplo, em vários sentidos. “Quero 
que os nossos alunos entendam a importância da dedica-
ção e das relações com diferentes equipes e instituições. 
E que o sucesso só vem com muito, mas muito trabalho!” 

Com mil ventiladores pulmonares produzidos, até 
novembro de 2021 o projeto já atendeu 219 hospitais, 
com 825 equipamentos distribuídos para 219 cidades de 
16 estados. E outras fases do Inspire estão por vir. Segun-
do Shimura, já está em curso a certificação para aplicação 
em outros países e o desenvolvimento de recursos para 
telemedicina, além de notável robustecimento tecnológi-
co, já visando à ampliação do uso do ventilador. 

Durante o evento, também foi apresentado o princi-
pal desdobramento do projeto, como pedra fundamen-
tal: o Centro da Engenharia da Vida da Escola Politécnica 
da USP, que dará continuidade à jornada do Inspire.

IFSP oFerece auxílIoS Para 
alunoS durante a PandemIa

G 
arantir a vida dos alunos e dos servidores foi a 

prioridade  do IFSP, que no dia 16 de março de 2020, 
suspendeu as atividades presenciais de modo a pos-
sibilitar a toda a sua comunidade o isolamento social e, 
consequentemente, a redução dos casos de contami-
nação pela covid-19. 

Mas, para muitos dos nossos alunos, a permanên-
cia em casa estaria cercada de dificuldades: ausência de 

http://www.salaplanejada.unifesp.br/
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1624-pesquisadores-criam-aplicativo-que-calcula-distanciamento-adequado-em-salas-de-aula
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1624-pesquisadores-criam-aplicativo-que-calcula-distanciamento-adequado-em-salas-de-aula
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computador, de pacote de internet, de um espaço ade-
quado para se dedicar aos estudos. E a principal preocu-
pação das famílias brasileiras, durante a crise econômica 
agravada pela pandemia, foi garantir a alimentação.

Dessa forma, o IFSP, por meio da sua Pró-Reitoria 
de Administração (PRA) investiu, desde o início da pan-
demia R$ 3.672.135,61 em kits de alimentação. O mon-
tante possibilitou a compra e distribuição de 41.245 ces-
tas básicas aos estudantes dos 36 câmpus da Instituição. 

De abril a outubro de 2021, seis primeiros meses 
de gestão do reitor Silmário Batista, foram investidos 
R$ 1.686.305,71, o que garantiu 15.764 cestas básicas 
aos alunos do IFSP nesse curto período. 

Rosemeire Pereira dos Santos Silva é aluna do 
curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Mé-
dio na modalidade Proeja (Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na Educação 
de Jovens e Adultos) no Câmpus Birigui. Ela conta que 
ficou desempregada em novembro de 2019; logo de-
pois, no começo da pandemia, o marido, autônomo, 
não teve mais demandas de trabalho. “A professora 
Heloísa então nos enviou um link para nos inscrever-
mos para receber a cesta básica, composta por arroz, 
feijão, óleo, macarrão, sal, leite em pó, bolacha, molho 
de tomate, sardinha, carne seca...”, revela.

Além da cesta básica, que Rosemeire começou a 
receber no segundo semestre deste ano, ela tem rece-
bido também um kit alimentação formado por frutas, 
verduras e legumes. “A palavra certa para traduzir o 
que sinto é gratidão a todos os professores e servido-
res do IFSP”. 

Na casa da Rebeca Braz Edwiges, aluna do 
Técnico em Eletrônica integrado ao Ensino Médio no 
Câmpus Campinas, o auxílio oferecido foi um alívio. 
“Aqui somos quatro pessoas e contamos só com a 
renda do meu pai e, neste ano, as coisas aperta-
ram muito, por isso me inscrevi para receber os kits. 
Quando chegaram, ficamos surpresos em ver como 
a cesta é completa! Foi de muita ajuda aqui em casa. 
Receber, além dos alimentos não perecíveis, os le-
gumes, as frutas e as verduras, nos deixou surpresos 
e aliviados”, relata. 

No ano passado, foi Rebeca quem ajudou mui-
tas pessoas. Ela conta que todos os alunos recebiam 
a merenda seca quando tiveram início as atividades 
remotas, mas nem todos conseguiam buscar e acaba-
vam abrindo mão do lanche. Então a estudante retirava 
os alimentos em nome dos colegas e repassava para 
crianças e escolas da região periférica de Campinas. 
“Repassamos muitos sucos de caixinha, achocolata-
dos, bolachas, bolinhos. Eu acredito que o IFSP acolhe 
e oferece suporte àqueles que precisam. Ano passado 
consegui ajudar muitas pessoas e, agora, vi a oportuni-
dade de receber ajuda também”, completa. 

Luan dos Santos Ramos, aluno do curso Técni-
co em Automação Industrial integrado ao Ensino Mé-
dio, conta que recebe a cesta básica há mais de um 
ano. Para a família, que conta com sete pessoas, foi de 
grande ajuda. “As coisas foram ficando sérias com a 
pandemia e essa ajuda faz toda a diferença, principal-
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mente porque a escola passou a entregar a cesta para 
os alunos que moram longe, como eu, que moro em 
Itaquaquecetuba”. 

O estudante do Câmpus Suzano teve aulas pre-
senciais apenas no primeiro ano do curso, mas a co-
nexão com os colegas e docentes foi tão grande que 
ele se emociona ao lembrar das atividades presenciais. 
“Tenho muitas saudades da escola, dos amigos, dos 
professores. Poucos dias antes da suspensão das aulas 
presenciais por conta da pandemia, eu e meus amigos 
tomamos uma chuva na saída da aula. Foi como uma 
despedida”, recorda. 

Por pouco Luan, que sonha em cursar Licencia-
tura em Letras, não teve de interromper seus estudos 
durante a pandemia. O notebook que usava para as-
sistir às aulas presenciais queimou. Mais uma vez, ele 
pode recorrer ao IFSP. Por meio do Programa Inclusão 
Digital, o estudante recebeu um auxílio em dinheiro 
para ajudar a pagar o conserto do equipamento. Para 
ele, o apoio da Instituição nesse período foi essencial. 
“Tenho outros colegas que recebem o kit alimentação. 
Esses auxílios sem dúvida nos ajudaram a continuar os 
estudos nesse período de pandemia”, avalia. 

Assim como Luan, Ana Júlia Cunha da Silva, que se 
formou no início do ano no curso Técnico em  Informá-
tica Integrado ao Ensino Médio no Câmpus Araraquara, 
recebeu auxílio por meio do Programa Inclusão Digital 
para comprar um novo computador. “Eu não conseguia 
terminar meu Trabalho de Conclusão de Curso até re-
ceber esse auxílio, então ajudou muito. E não foi só o 
auxílio que contou. Durante todo esse período, os pro-
fessores ajudaram muito, estavam sempre disponíveis 
para ajudar com questões, como prazos de entregas 
dos trabalhos e recuperação de notas”, recorda. 

O auxílio inclusão digital foi regulamentado em 
2020 por meio da Instrução Normativa PRE/IFSP nº 
007. De acordo com Haryanna Pereira Sgrilli, da Direto-
ria Sistêmica de Assuntos Estudantis (DAEst), o bene-
fício foi pensado devido à demanda dos câmpus por 
atendimento aos estudantes que não tinham acesso à 
internet e/ou a equipamentos, tais como: computado-
res, tablets, celulares, para acompanhamento da rotina 
escolar. Os recursos aplicados nos projetos são próprios 

dos câmpus. No ano de 2020, o IFSP investiu aproxima-
damente R$ 550.000,00, resultando em 5.125 benefícios 
concedidos. Os números desse ano serão informados 
no levantamento disponível em janeiro de 2022. 

Álcool gel
Além de garantir a 

alimentação para milha-
res de estudantes e suas 
famílias, o IFSP trabalhou 
para levar segurança. 
Face shields, máscaras de 
tecido e álcool gel foram 
distribuídos entre os câm-
pus da Instituição e também à comunidade externa. 

O IFSP adquiriu suprimentos para a produção de 
30 mil litros de álcool gel 70%. Parte desse montante 
foi doado a centros de saúde e hospitais espalhados 
por todo o estado de São Paulo, de modo a ajudar na 
segurança dos profissionais que trabalharam na linha 
de frente no combate à covid-19, visto que, no início da 
pandemia, os profissionais viram a escassez de recur-
sos, como o próprio álcool gel. 

Outra parte desse montante foi acrescida a mais 
20.500 litros de álcool distribuído entre os câmpus do 
IFSP. O antisséptico e desinfetante auxiliará no retorno 
seguro dos servidores e estudantes às atividades pre-
senciais do Instituto Federal de São Paulo. 

O pró-reitor de Administração, José Roberto da 
Silva, destaca a importância do trabalho dos servidores 
dos câmpus que atuaram na distribuição dos kits de 
alimentação e também na produção do álcool gel. “No 
início da pandemia, quando tudo era muito desconhe-
cido, os servidores e alunos enfrentarem os riscos e se 
dispuseram a comprar os insumos, produzir o álcool e 
levar até quem precisava, seja nos câmpus, nos hos-
pitais. No início era tudo muito obscuro, mas mesmo 
assim, arregaçamos as mangas e fomos à luta. E poder 
distribuir alimento no momento em que o país bate re-
corde de fome utilizando o dinheiro do próprio contri-
buinte é um alento que sabemos que estamos levando 
às pessoas, pois a fome está cada vez mais presente 
no País”, observa. 
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Para José Roberto, cumprir essa ação dentro da le-
galidade e de todos os processos que o órgão público 
exige “nos dá força, é prazeroso e nos motiva a trabalhar 
cada dia mais. Nossos administrativos e nossos moto-
ristas trabalharam incansavelmente para que tudo isso 
fosse possível. Agora estamos na torcida para que, no 
ano que vem, a alimentação seja oferecida presencial-
mente nos nossos restaurantes e cantinas dos câmpus”. 

Retorno presencial
De modo a manter as atividades do IFSP de forma remo-
ta, quando as autoridades orientaram para o isolamento 
social e, posteriormente, possibilitar o retorno gradual 
das atividades administrativas e acadêmicas presen-
ciais, o IFSP formou um Comitê de Crise e a Comissão 
de Planejamento e Análise Estratégica no período de 
Calamidade e Excepcionalidade (COMPAREC), além 
de outros inúmeros grupos dedicados a estudar to-
das as possibilidades para esse período de pandemia. 

No mês de outubro de 2021, o IFSP orientou 
para o retorno gradual das atividades administrati-
vas e acadêmicas presenciais. 

Saiba mais em:
IFSP orienta sobre retorno de  
atividades presenciais acadêmicas .
IFSP viabiliza retorno de atividades presenciais .
IFSP no combate ao Coronavírus .

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2530-ifsp-orienta-sobre-retorno-de-atividades-presenciais-academicas
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2530-ifsp-orienta-sobre-retorno-de-atividades-presenciais-academicas
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/2528-servidores-retomam-atividades-presenciais-em-1-de-outubro
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17-ultimas-noticias/1339-ifsp-no-combate-ao-coronavirus

