
 
 

Boletim 1  
Comissão de Divulgação 

Olimpíadas de Matemática e de Física 
 

Acontecerão nos meses de maio e junho, no IFSP – Campus Avaré, as primeiras fases da 14a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e também a Olimpíada Brasileira de Física (OBF). 

Neste ano, a OBMEP será realizada em 05 de junho e a OBF em 10 de maio. 

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF) que tem 

como objetivos: despertar e estimular o interesse pela Física; proporcionar desafios aos estudantes; aproximar 

a universidade do Ensino Médio e identificar os estudantes talentosos em Física, preparando-os para as 

olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-tecnológicas. 



 
 

IFSP – Campus Avaré promoverá o I Simpósio de Agronegócio e 
Biossistemas - SABIOS 

 

 Os alunos do Centro Acadêmico da Engenharia de Biossistemas (CAEB) já iniciaram os preparativos 
para I SABIOS (Simpósio de Agronegócio e Biossistemas). O evento será realizado no Campus Avaré no 
próximo mês de agosto e contará com palestras, minicursos, entre outras atividades.  

 

 



 
 

III Semana da Biologia 
 

Vem ai a III Semana da Biologia do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - Campus Avaré. O evento é organizado pelos 

CARF e alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do campus. Em sua terceira edição, a 

Semana da Biologia tem como principal objetivo 

promover discussões relativas às Ciências Biológicas, 

no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, além de criar 

redes de colaborações em futuros trabalhos. 

Acreditamos que essa iniciativa engrandecerá não 

somente o curso e a instituição, mas também a cidade 

de Avaré e toda a região sudoeste paulista, difundindo 

as produções de pesquisadores e alunos por meio de 

apresentações orais, pôsteres, palestras e minicursos. 

 

 

 

 

 

Tecnologia em Agronegócio – Próximos cursos a serem realizados 
 

Planejamento de plantio para regularidade de oferta – POP – Instrutor: Eng. Agro. Sérgio Augusto Martins 

Faria/ CATI Regional Avaré. Data prevista: 11/05 

Manejo de plantas em ambiente protegido no sistema orgânico - Instrutor: Eng. Agro. Sérgio Pimenta/ 

Ecologia Aplicada. Data prevista: 18/05 

Aproveitamento de frutas e hortaliças - Instrutor: Prof. Dr. Daniele Souza de Carvalho/ IFSP Campus Avaré. 

Data prevista: 05/06 

Panificação - Instrutor: Prof. Dr. Marcela Pavan Bagagli/ IFSP Campus Avaré. Data prevista: 25/06 

Controle de pragas e doenças no sistema orgânico - Instrutor: Eng. Agro. Sérgio Pimenta/ Ecologia Aplicada. 

Data prevista: 15/06 

Turismo Rural Gastronômico - Luciana Pereira de M. Carneiro e Pércia Helena Sabbag Mazo/ IFSP Campus 

Avaré. Data prevista: 12/06 a 19/06 

Feira e Encontro de Promoção do Produto Orgânico – Eng. Agro. Newton/ CATI Regional. Data prevista: 

12/06 a 19/06 



 
 

PLIF 2018 

 O Projeto de Leitura do IF, coordenado pela professora Elaine Ap. Campideli Hoyos, juntamente com a 

docente Luciana P. de Moura Carneiro, retomou as suas atividades logo no início de 2018, mesmo antes da 

sua aprovação como projeto de extensão. Neste início de ano, as atividades foram desenvolvidas por alunos 

voluntários do Ensino Médio e dos cursos superiores de Letras e de Ciências Biológicas. Foram desenvolvidas 

as ações da Leitura de Sobremesa, nas dependências do IF, e a Contação de Histórias para crianças das 

creches municipais em parceria com a Biblioteca Pública Municipal Prof. Francisco Rodrigues dos Santos, de 

Avaré. Com a aprovação e seleção dos discentes bolsistas que ocorreu no final de abril, o PLIF poderá retomar 

outras atividades como o “Lendo e revivendo”, e a “Tertúlia Literária”, que consistem em ler histórias com os 

idosos em um asilo e discutir obras literárias das listas de vestibulares, respectivamente. Além disso, já será 

possível programar a “Maratona de Leitura”, a qual, em 2017, foi realizada no Horto Florestal com a leitura da 

obra “As vantagens de ser invisível”, de Stephen  Chbosky, em um só dia. PLIF: Venha ler com a gente!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IFSP Avaré ofertou cursos de extensão 

 Entre os dias 27 de fevereiro e 09 nove de março, o Instituto Federal de São Paulo – Campus Avaré 

abriu inscrição para diversos cursos de extensão. Os cursos são gratuitos e de alta qualidade. Além disso, os 

cursos são abertos tanto para comunidade interna quanto para comunidade externa.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IFSP Avaré e CATI-Avaré promoveram oficina de Plano de Manejo Orgânico  

  

Entre os dias 27 e 28 de Fevereiro, o Instituto Federal de São Paulo - Campus Avaré e CATI - Avaré, 

ofertaram a oficina: O Plano de Manejo Orgânico. A parte prática foi desenvolvida no campus Avaré. O 

treinamento auxilia no planejamento da propriedade e no controle de custos. Além disso, acompanha a evolução 

dos sistemas de produção, identificando melhorias; ajuda a melhorar a qualidade dos produtos; na aplicação 

de boas práticas e adequação à legislação brasileira da produção de orgânicos, dentre outros fins. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Volta às aulas do curso de Letras  
 O Curso de Licenciatura em Letras teve um bom início em 2018, com um bom número de inscritos pelo 

SISU. A turma veterana de 2017 recebeu os alunos ingressantes com muita euforia e, além de participarem das 

atividades de integração realizadas pelos CAs dos cursos superiores, fizeram uma “aula trote” com os alunos 

recém-chegados. Na ocasião, uma das alunas veteranas, Adriana, fez-se passar por uma professora da 

disciplina de Linguística. Para contracenar e dar mais vivacidade à aula, alguns alunos veteranos se misturaram 

aos novos. Cabe ressaltar que grande parte dos alunos matriculados na segunda turma do curso pertence a 

Avaré e municípios vizinhos, comprovando o fato de que uma boa divulgação na nossa região dos nossos 

cursos, tanto superiores como técnicos, é fundamental para o reconhecimento do IFSP-Avaré como uma 

instituição pública de ensino qualificado. 

 
 

Visitas Técnicas  
  No dia 10 de março, alunos dos cursos de Engenharia de Biossistemas e de Agronegócio realizaram 

visita técnica (visita agroecológica). Os alunos puderam presenciar a produção de alimentos orgânicos e a 
produção de biofertilizante no local. 
     Já os alunos do curso de Engenharia de Biossistemas e do curso Técnico em Mecânica realizaram, em 
13 de março, uma visita técnica no site da Monsanto, na cidade de ITAÍ, onde puderam acompanhar todo o 
processo de produção de sementes de milho da empresa.  
 
 



 
 

 
 
 

I Simpósio de Engenharia de Bioprocessos e Bioctenologia  
Os alunos Mayara Alcides e Leonardo Augusto, da turma 

2017 do curso Bacharelado em Engenharia de 

Biosssistemas, IFSP - Avaré, participaram do I Simpósio de 

engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que foi 

realizado na UNESP - Campus Botucatu. Os alunos 

apresentaram, na forma oral, parte do trabalho 

desenvolvido no projeto de iniciação científica (PIBIC 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Curso de Adubação do Solo em Sistemas Orgânicos 
 

Ocorreu, em 15 de março, no IFSP – 
Campus Avaré, o curso de Adubação 
do Solo em Sistemas Orgânicos, 
ofertado pelo NEA. Em sistemas 
orgânicos de produção, fazer 
adubações com a mesma quantidade 
e frequência do sistema convencional 
pode não apresentar os resultados 
esperados, pois algumas fontes 
orgânicas apresentam liberação lenta 
de nutrientes para as plantas e estes 
nutrientes estão ligados a moléculas 
complexas, dependendo de 
processos bioquímicos para se 
tornarem disponíveis. Para 
exemplificar, o curso de Adubação de 
Solos no Sistema Orgânico traz 
alternativas diversificadas para 
determinadas situações que o 
produtor orgânico pode encontrar. 
Desta forma o produtor saberá como 
fazer uma adubação que seja 
satisfatória para produção esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Atividades práticas no Campus Avaré_______________________________ 
  

Alunos do primeiro ano do Curso Técnico Integrado em Lazer realizaram atividades práticas no 

campus. 

 



 
 

 

Técnico em Agroindústria – Projeto Integrador 
 

 
 
 
 
Em 20 de março aconteceu, no 

auditório do IFSP Câmpus Avaré, a 
primeira apresentação do projeto 
integrador de 2018 do curso técnico 
integrado em Agroindústria. O tema deste 
ano é “Bebidas”, onde os alunos 
formaram grupos de trabalho e projetarão 
uma empresa no ramo de bebidas, 
partindo da ideia do produto, elaborando 
o plano de negócios dessa empresa e 
produzindo e analisando essas bebidas 
quanto à viabilidade tecnológica, 
ambiental e econômica. 

Nesta primeira etapa, os alunos 
fizeram uma rodada de apresentações 
curtas para os possíveis tutores, no 
modelo de apresentação Pitch, também 
conhecido como Pitch Deck, através de 
uma apresentação rápida que é feita para 
despertar o interesse de possíveis 
investidores ou clientes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE 
Em comemoração ao dia internacional da água, a Comissão de Sustentabilidade do IFSP – Campus 

Avaré promoveu o “Teste da pegada Hídrica”, como forma de conscientização para o uso racional da água. 

recurso natural tão ameaçado quanto importante para a manutenção da vida no planeta. 

 

Técnico em Lazer – Comemoração dia internacional da água 
Alunos do segundo ano do Curso Técnico Integrado em Lazer realizam atividades lúdicas em 

comemoração dia da água, na creche municipal Bidunga. 

 

 

 



 
 

 

 

Intercâmbio no Japão 
 

 A aluna Mariana Campideli 

Hoyos, do 2º ano do curso técnico 

integrado de Agroindústria, do IFSP – 

Campus Avaré, foi selecionada para 

participar de intercâmbio no Japão. O 

alto desempenho da aluna é reflexo de 

sua dedicação, juntamente a um 

ensino de qualidade e uma excelente 

qualificação dos professores do 

IFSP/Avaré. O convênio, firmado em 

parceria com o Programa Sakura de 

Ciência para o Ensino Médio, tinha o 

objetivo de selecionar oito estudantes 

regularmente matriculados na 

instituição, preferencialmente das 

áreas de ciências exatas e de 

agronomia. 

Com o intuito de fomentar a 

integração, o fortalecimento e a 

consolidação do processo de internacionalização, a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia (Japan Science 

and Technology Agency – JST) selecionou os alunos com maior coeficiente de rendimento escolar (CRE) e 

nível intermediário de inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Festa da integração 
 

Tradicionalmente no início do ano letivo escolar, o IFSP – Campus Avaré promove a festa da integração. 

Este ano o evento ocorreu em 24 de março e contou com diversas atividades de integração. Como sempre, o 

evento foi um grande sucesso! 

 

 

 



 
 
 

 

 

Fotografia Gastronômica 
 

O Câmpus Avaré ofereceu nos dias 04 e 05 de abril o Workshop de Fotografia 

Gastronômica, que foi aberto à comunidade. Neste evento foram apresentados 

conceitos teóricos e práticos deste que é um dos ramos que mais cresce na 

fotografia nacional. 

Os participantes tiveram a oportunidade desenvolver e praticar suas habilidades 

fotográficas sob a tutoria da Profª. Pércia Helena Sabbag Mazo que preparou a 

iluminação e o food style. 

Para participar do Workshop não era necessário possuir câmera digital, várias pessoas participaram utilizando 

somente seus telefones celulares. As fotos realizadas pelos participantes durante o evento “bombaram” nas 

redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I Mostra Regional do Brasil 
No dia 06 de abril, a turma do 2o ano do curso técnico integrado em Lazer, promoveu o evento I Mostra 

Regional do Brasil, que contou também com a participação de alguns alunos do curso técnico integrado em 

Mecatrônica. O objetivo foi apresentar as diferenças regionais presentes nas grandes divisões do território 

brasileiro por meio da dança, música, culinária, aspectos físicos e humanos. Após o estudo teórico em sala de 

aula, os alunos confeccionaram os cartazes, ensaiaram em grupo e apresentaram oralmente o conteúdo da 

disciplina de Geografia.  

 

Contos Infantis – Atividade recreativa 
Alunos do Segundo ano do Curso Técnico Integrado em lazer realizam atividades recreativas intitulado 

“Contos Infantis” na EMEB Fausto dos Santos Rodrigues. 

 



 
 

 

NEA oferece curso de Multiplicação de Batata Semente Orgânica 

Aconteceu no Campus Avaré, no dia 6 de abril, o curso de Multiplicação de Batata Semente Orgânica. 
O curso teve como objetivo possibilitar conhecimento das bases de produção de batata semente em sistema 
orgânico de produção, destacando ferramentas que possibilitem ao produtor a manutenção de batata semente 
própria, com qualidade e sanidade, e a baixo custo.  

 

 

 



 
 

Curso Técnico Concomitante em Eventos__________________________ 

Aconteceu no Campus Avaré, no dia 3 de abril, a Exposição Segmentos Turísticos, realizada pelos 
alunos do primeiro módulo do curso técnico concomitante em Eventos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NAPNE -IFSP Campus Avaré promove a Semana da Acessibilidade e 
Inclusão 
 O NAPNE - IFSP Campus Avaré lançou, na Semana da Acessibilidade e Inclusão, realizada de 09 a 11 
de abril, a campanha "Lacre Solidário", de coleta de lacres para posterior troca por cadeiras de rodas. A 
campanha visa sensibilizar o público da comunidade acadêmica para as questões de acessibilidade de PCDs 
(Pessoas Com Deficiência) aos bens materiais, culturais e intelectuais, produzidos e consumidos por toda a 
sociedade, em particular a brasileira. 

Como parte da Semana foi gravada entrevista, veiculada em 25 de abril na Rádio do Campus, divulgando 
os objetivos do NAPNE e o trabalho realizado, visando uma realidade social mais inclusiva; bem como aquele 
com os mesmos objetivos, desenvolvido por outras instituições e por órgãos do poder público, em Avaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IFSP – Campus Avaré presente na FEIMEC 
 No dia 24 de abril, alunos do curso técnico em mecatrônica do segundo ano, juntamente com a turma 

do curso técnico em mecânica do módulo 3, realizaram a visita técnica na FEIMEC, Feira internacional de 

maquinas e equipamentos, realizada na cidade de São Paulo. O propósito da visita foi vivenciar a aplicação do 

uso dos equipamentos mecânicos na produção industrial e ficarem atualizados com as novas tecnologias do 

setor eletro-mecânico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cursinho Popular do IFSP – Campus Avaré 

Instituto Federal de São Paulo – Campus Avaré abriu inscrições para o já tradicional cursinho popular. 

O curso ofertado é uma grande oportunidade para alunos de toda região de terem acesso à educação gratuita, 

de qualidade e preparatória para vestibulares e Enem.  

 

 

Aula Magna do Curso de Tecnologia em Gastronomia 
 

Aconteceu, em 9 de abril, no auditório do Instituto Federal de São Paulo- Campus Avaré, a aula Inaugural 

do Curso de Tecnologia em Gastronomia, com a presença do Chef Confeiteiro Lucas Corazza,, que é jurado 

do programa Que Seja Doce, do canal GNT. O evento contou com as presenças de servidores do Campus e 

também da comunidade. 



 
 

 

Manejo de Plantas e Irrigação no Sistema Orgânico 
 

Ocorreu, em 20 de abril, no IFSP – 

Campus Avaré, o curso de Manejo de 

Plantas e Irrigação no Sistema Orgânico. 

O curso abordou os temas: Sistemas 

Orgânicos de Produção: Entendimento da 

textura do solo, Compreensão do que é 

estrutura do solo e formação de macro e 

microporos, Movimento da água no solo, 

Transpiração da folha e absorção de água 

pelas raízes, Tensão de água no solo 

tensiômetros, Manejo da água do solo, 

Gotejadores, pressão de serviço e 

capacidade da bomba, Uniformidade da 

aplicação de água, Demonstração de uso 

de tensiômetro, Avaliação da uniformidade 

do sistema de gotejamento. 

 

 

 



 
 

Andamento das obras de expansão do IFSP – Campus Avaré  
E as obras não param! A cada dia nosso Campus fica mais completo e mais bonito. As obras da 2a de 

expansão do IFSP Campus – Avaré tiveram início no dia 17/07/2018 e têm seu término previsto para 

31/05/2018.  

Até o momento, 90% das instalações foram concluídas, sendo: 

• Bloco com 4 salas de aulas, 2 banheiros e 9 laboratórios (Mecânica, Mecatrônica, Biologia e Alimentos); 

• Ginásio Poliesportivo com 2 banheiros e 2 vestiários. 

As obras de cobertura do estacionamento já foram finalizadas! A inauguração oficial está marcada para 

o dia 25/06/2018 e contará com a presença de autoridades locais e regionais. Parabéns a todos os envolvidos! 

 



 
 

 

Obras do ginásio seguem a todo vapor!  
Está prevista para o final de maio o encerramento das obras do ginásio do campus. A inauguração 

extraoficial acontecerá no dia 09 de junho, com realização de torneio intercursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


