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IFSP Capivari

Editorial
O Informativo Federal do IFSP
Câmpus Capivari nasce com o
objetivo de socializar informações
de interesse para a comunidade do
câmpus.
A ideia é que ele seja um
veículo de comunicação ágil e de
linguagem direta para melhorar o
relacionamento do IFSP com a
comunidade interna e externa.
A cada edição serão apresentados
os principais informes e notícias do
Câmpus, com o objetivo de divulgar
o trabalho desenvolvido e melhorar
a comunicação.
O Informativo está aberto à
participação dos seus leitores, que
poderão enviar suas sugestões e
críticas através
do
e-mail
comunica.capivari@ifsp.edu.br.
Seja bem-vindo e boa leitura!
Waldo Luis de Lucca

O Câmpus atualmente conta com mais
de 600 alunos, realizando a oferta dos
seguintes cursos:
- Técnico em Química
- Técnico em Administração integrado ao
Ensino Médio, PROEJA
- Técnico em Informática integrado ao
Ensino Médio
- Técnico em Química integrado ao Ensino
Médio
- Processos Químicos
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Licenciatura em Química
Oferta também inúmeros cursos de
curta duração: inglês, espanhol,
computação.

Você
Sabia?

O IFSP Capivari iniciou suas
atividades no dia 26/07/2010
com os cursos Técnico em
Química e Técnico em
Manutenção e Suporte em
informática

Exemplo para o
Câmpus

Inscrições para o
CONCAM
O Conselho de Câmpus (CONCAM) é o
órgão normativo, consultivo e deliberativo no
âmbito de cada câmpus do IFSP, sendo
regido pelo
regimento aprovado pelo
Conselho Superior (CONSUP), a Resolução
nº45, de 15 de junho de 2015.
O CONCAM é o órgão máximo do Câmpus
e é composto por discentes, docentes,
técnico-administrativos
e representantes
da sociedade.
Estão abertas as
inscrições para
candidaturas de representantes discentes,
docentes, técnico-administrativos até o dia
21/09/2017.
As eleições ocorrerão no dia 04/10/2017
no hall do Câmpus. O mandato é de 2
anos com início em 2017.

Trote Solidário - 2017
O Trote Solidário do segundo
semestre de 2017 foi um sucesso!!! Os
alunos dos cursos Técnicos em Química
Concomitante/Subsequente e Integrado
ao Ensino Médio possibilitaram a
arrecadação de muitos itens para o Lar
dos Velhinhos de Capivari.
Parabéns a todos que colaboraram!!!

No último dia 14/09/2017 os alunos
da turma B do 1º ano do Técnico em
Química integrado ao Ensino Médio
realizaram, com o incentivo do Prof.
André Valente de Barros Barreto, a
organização e limpeza do pátio do
IFSP.
Atitudes como essa colaboram para
a melhoria do espaço escolar.
Parabéns a todos os envolvidos!

Setembro Azul
No mês de Setembro é comemorado o
"Setembro AZUL". O mês foi escolhido por ter
várias datas que refletem a história de lutas e
conquistas das pessoas com deficiência.
Para participar das comemorações o
NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas)
do IFSP Câmpus Capivari organizou várias
ações.
A primeira ação foi a distribuição de
panfletos e de um laço azul alusivo às datas;
nos próximos dias ocorrerão:
- Exposição "Setembro Azul" (até dia 27)
- Dia 27/09 (12h30): Apresentação Musical
com as alunas de Libras do Técnico em
Informática.
- Dia 27/09 (19h30): Palestra sobre “Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei. 13.146/2015) com Prof. Ms.
Rafael Bueno Barboza no Auditório do Câmpus.

RSC do Técnico em Administração PROEJA
O curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio prevê em seu Projeto
Pedagógico a realização do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
O RSC permite que os discentes tenham seus conhecimentos avaliados, visando ao
reconhecimento, certificação e diplomação. O Edital Nº CPV 053/2017 estabelece
como datas importantes:
18/09/2017: Divulgação dos membros da Comissão Avaliadora, dos métodos de
avaliações, dos conteúdos e das datas de aplicações das avaliações
02 a 10/10/2017: Aplicação das avaliações pela Comissão Avaliadora
11/10/2017: Divulgação dos resultados
13/10/2017: Data limite para recursos contra os resultados
14/10/2017: Resultado dos recursos
O curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio prevê em seu Projeto
Pedagógico a realização do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
As bancas avaliadoras serão realizadas por área do conhecimento:
Linguagens: Fabiana Bigaton Tonin, Fernanda Tonelli, Irlla K. dos Santos Diniz
Matemática: Flávio H. Ferraresi, Marcelo Simplício de Lyra e Rafael F. F. Weber
Ciências Humanas: Afrânio T. da Silva, Andre V. de B.Barreto e Tiago J. Berg
Profissionalizantes: Carlos R. Paviotti, Fernando C. R. Gomes e Valdir A.Vitorino F.

DATAS IMPORTANTES
Até dia 20/09/2017: Inscrições para
Bolsas de Extensão dos projetos: "É
preciso estar atento e forte: música e os
movimentos juvenis brasileiros de
resistência 1960-2016" e "Cursinho
Popular: área de História e Filosofia"

Dia 20/09/2017 às 18h00: Reunião da
Formação Continuada
Até dia 21/09/2017: Inscrições para novos
membros do CONCAM
Até dia 22/09/2017: Entrega das FPAs

Dia 20/09/2017: Votação para Comissão
Local do PDI.

Dia 23/09/2017: Sábado letivo (Embeleze o
Câmpus)

Dia 20/09/2017 até às 16h50: Inscrições
para Coordenador do Técnico em
Até 25/09/2017: Inscrições para o processo
Informática
seletivo de docentes para INFORMÁTICA REDES
Dia 20/09/2017 às 17h00: Votação do
Coordenador do Técnico em Informática Dia 27/09/2017: Encerramento das
atividades do Setembro Azul
Dia 20/09/2017 às 17h00: Reunião das
Até a próxima Edição
CAADs

