
 
 

Boletim 1 – agosto / setembro 2015 
Comissão de Divulgação 

Destaque – Técnico em Agroindústria 
 

TCC 

Os alunos do 3º ano do Curso Técnico em Agroindústria integrado ao Ensino Médio estão desenvolvendo a 

parte prática do trabalho de conclusão de curso (TCC). Entre as ações, destacam-se a produção de alimentos, 

análises físico-químicas e análises-sensoriais. Já foram realizadas, com a colaboração de alunos e servidores, 

análises sensoriais de tomate seco, mandioca e licor de carambola. As próximas avalições envolverão 

produtos como salame italiano, pão sem glúten, iogurte com calda de chocolate light e diet, requeijão, 

tapioca, entre outros. 

A comunidade e a pessoa com deficiência 

Os alunos do curso integrado e concomitante participaram do III Evento "A comunidade e a pessoa com 

deficiência", onde foram expostos alguns produtos alimentícios produzidos durante o curso. No evento, os 

alunos demonstraram análises como titulações e experimentos como o “fogo frio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Licenciatura em Biologia 
 

- Os alunos de Biologia divulgaram o curso através da apresentação de espécimes animais do Laboratório de 

Zoologia durante a terceira edição do evento “A comunidade e a pessoa com deficiência", ocorrido sábado, 

dia 22/08/15. Além da apresentação das espécimes, os presentes puderam  visualizar tecidos animais e 

humanos por meio de microscopia ótica. 

- As alunas Viviane, Dandara, Rita e Cassia (todas do 4º semestre) estão desenvolvendo trabalhos de 

iniciação científica com levantamento de crustáceos, herpetofauna (anfíbios e répteis), aves e parasitas de 

serpentes, respectivamente. 

- O Professor Alexandre Indriunas fundou o HIFA (Herbário do Instituto Federal de Avaré) e, juntamente com 

os alunos Alex e Ana Paula (ambos do 4º semestre), visitaram o Herbário da UNESP de Botucatu (BOTU). A 

equipe trabalha na coleta de novos espécimes para incrementar a coleção. 

- Docentes e discentes de Biologia dão as boas-vindas aos novos alunos ingressantes deste semestre: Anselmo 

(2º semestre) e Anderson (4º semestre). 

Técnico em Lazer (Integrado) 
 

- Alunos de Lazer participaram de evento da Prefeitura Municipal de Avaré para Deficientes Físicos na 

Concha Acústica com recreação infantil, escultura em balão e pintura facial. 

- As professoras Raquel Ribeiro e Luciana Moura desenvolverão atividades recreativas voltadas ao público 

juvenil no Horto Florestal de Avaré com os alunos do curso de Lazer. 

- Na disciplina de Manifestações Culturais, ministrada pela Professora Camila Ap. Da Silva, a diversidade, a 

cultura e processos humanos que caracterizam o Brasil como país de ampla miscigenação e de 

características multiculturais são contemplados. Neste bimestre, o destaque fica para a construção do 

bumba-meu-boi, desenvolvido com material reciclado, e do maracatu. 

- A aluna Caroline da Silva Lopes desenvolve projeto de iniciação científica estudando o lúdico no processo 

de ensino-aprendizagem e a aluna Bárbara Antunes trabalha em um projeto de ensino denominado “Lazer na 

escola”, ambos com a supervisão da Profa. Raquel Ribeiro. 

 

 



 
 

Técnico em Eventos (Integrado e Concomitante) 
 

- Alunos de Eventos Integrado realizarão o Festival da Primavera como Trabalho de Conclusão de Curso no 

dia 27 de setembro no IFSP-Câmpus Avaré. A organização prevê um público de 500 pessoas durante o 

evento. Haverá música eletrônica, barracas de comidas, bebidas e artesanato, apresentações culturais e o 

famoso gulal (o pó colorido). O trabalho está sendo desenvolvido sob a supervisão das Profas. Adriana 

Tavares e Luciana Moura. 

- Alunos de Eventos Concomitante organizarão a Inauguração de um Espaço Público como trabalho para a 

disciplina de Cerimonial e Protocolo com a Profa. Luciana Moura. Após o evento, os alunos organizarão um 

coquetel sob a supervisão do Prof. Paulo Frederico na disciplina de Alimentos e Bebidas. 

- A aluna Ana Flávia Gabriel desenvolve um projeto de iniciação científica pesquisando os espaços e 

equipamentos de lazer e turismo da Estância Turística de Avaré com a Profa. Raquel Ribeiro. 

Base Comum 
 

- Alunos do IFSP-Câmpus Avaré participarão da 2ª fase da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas), dia 12/09/2015. 

 - Os professores de matemática Fábio Crivelli, Estela Soares ofertam curso FIC de preparação para OBMEP-

2ª fase. 

- Os professores Daniel Samways, Anderson Paiva e Camila Silva estão desenvolvendo junto aos alunos do 2º 

ano dos cursos integrados de Agroindústria e Mecatrônica o projeto interdisciplinar "Iluminismo: o século das 

luzes", abordando o tema do Iluminismo sob a perspectiva histórica, filosófica e artística. Além da pesquisa 

orientada, os alunos produzirão um jornal com as principais "notícias" do Século das Luzes e publicarão os 

resultados em um blog. 

- Os alunos dos primeiros anos integrados de Lazer, Agroindústria e Mecatrônica que cursam a disciplina de 

Língua Espanhola I, das turmas A e B (Prof. Nelson Abreu e Prof. Elaine Hoyos) tiveram a oportunidade de 

preparar e provar em sala de aula um prato típico da comida hispânica, o Guacamole. Além disso, estão 

preparando trabalhos sobre comidas típicas de diferentes países, independente da língua oficial do mesmo. 

- Sob a coordenação da Professora Elaine Hoyos, os alunos de Agro II e Meca II estão adaptando textos do 

escritor Machado de Assis para teatro. As representações serão no dia 25 de setembro, no período da tarde, 

e haverá peças referentes aos textos "Missa do Galo", "A Cartomante", "Memórias Póstumas de Brás Cubas", 

entre outros. 



 
 

- Na disciplina de Língua Espanhola II, os alunos estão realizando trabalhos sobre a alimentação e a saúde, 

sob a orientação da Prof. Elaine Hoyos. Na primeira etapa do trabalho, além de debaterem sobre o tema, os 

alunos elaboraram uma pirâmide alimentar. A mesma estará disponível em breve no Blog da 

disciplina: https://ifespespanholavr.wordpress.com/ 

- No projeto "Tertúlia Literária", os bolsistas Camila e João Pedro Godoi, de Meca II, e Sthefany, de Agro II, 

estão realizando a leitura da obra "São Bernardo" de Graciliano Ramos. Além de trabalhar com o texto, os 

alunos trazem para os encontros informações sobre o contexto de produção, a vida do autor, o Modernismo, 

entre outros assuntos. Esses encontros são abertos a toda comunidade e ocorrem às quartas-feiras às 15:30. 

- Com o objetivo de ampliar a competência linguística e capacitar os estudantes para a eficiência do 

domínio da leitura e da escrita, os estudantes do 1º P (Ensino Médio e Técnico de Lazer, Mecatrônica e 

Agroindústria) participam da Oficina de Redação, ministrada pela professora Maressa de Freitas. Uma vez 

por semana, os jovens do Ensino Médio exercitam os temas dos grandes vestibulares e Enem, esclarecendo 

suas dúvidas sobre os principais tipos de textos, especialmente a dissertação, com ênfase na estrutura, 

coesão, coerência e modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. 

Candidatura ao Conselho de Campus (CONCAM) 
 

O Conselho de Câmpus (ConCam) é um órgão normativo, consultivo e deliberativo que será composto por 

representantes dos três segmentos pertencentes ao câmpus - 3 docentes, 3 técnicos administrativos e 3 

discentes. O edital com informações específicas foi divulgado dia 31/08/2015. Contamos com a participação 

de todos. 

Cursinho Popular 
 

Todos os alunos do ensino médio integrado que tiverem interesse poderão participar das aulas de reposição 

de conteúdo com foco no ENEM 215, oferecidas pelos tutores do Cursinho Popular. As aulas são realizadas 

todos os dias das 18h00 às 18h45, na sala de aula A2 – Bloco A. Aproveite esta oportunidade!!! 

Projetos de Extensão 
 

https://ifespespanholavr.wordpress.com/


 
 

- Dança: cultura, arte e saúde: O projeto de dança tem por interesse promover a dança como meio de 

interação sociocultural e promoção da atividade física, e convida todos os alunos a participarem dos 

encontros e ensaios todas as quartas-feiras às 13h30 no auditório.  

- Projeto de Leitura: O projeto de leitura busca proporcionar um momento de leitura e entretenimento 

para alunos e membros da comunidade externa. As atividades acontecem às quartas e sextas-feiras das 

12h45 às 13h05 no Laboratório de Eventos. Neste momento o livro lido é o Fazendo meu filme (volume 1).  

 


