Boletim 1 – Fevereiro/ Março 2016
Comissão de Divulgação
Destaque – IFSP APROVA ALUNOS EM DIFERENTES UNIVERSIDADES
Parabéns pela conquista!
O Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré foi destaque nos últimos vestibulares! Conquistamos 22
aprovações em universidades privadas e públicas, entre elas, IFSP, USP, UNESP, UFSCAR, UFMT,UFGD, UFPR,
UTFPR, FATEC. Resultado do esforço e dedicação dos alunos e da equipe IFSP.
Abaixo segue relatos de alguns ex-alunos dos cursos de eventos, agroindústria e mecatrônica que foram
aprovados nos últimos vestibulares:

Nome: Nelson Agostinho
Ferreira Antinori júnior
Curso: Agronegócio no IFSP
Qual a sensação de estar na
faculdade?
A sensação é de uma nova fase
mais completa e madura
O que você diria para um
jovem que entra hoje no
IFSP?
Aproveite a oportunidade que
está tendo de estudar no
Instituto Federal.

Nome: Maria Victoria Biason
Curso: Engenharia de Alimentos
UTFPR
Qual a sensação de estar na
faculdade?
Estou animada, sei que é um passo
importante e também fiquei muito
feliz por ter conseguido entrar em
uma universidade federal logo após
sair do ensino médio no Instituto
Federal.
O que você diria para um jovem
que entra hoje no IFSP?
O IFSP teve uma grande importância,
pois o ensino técnico me incentivou a
escolher o curso que estou. Aproveite
ao máximo essa oportunidade de
estudar no IFSP – Avaré.

Nome: Camila da Silva Venancio
Curso: Engenharia de Alimentos
UTFPR

Qual a sensação de estar na
faculdade?
É a melhor sensação do mundo.
Nunca imaginei que fosse tão
incrível. Aqui encontrei uma turma
de jovens motivados a mudar o
mundo.

O que você diria para um
jovem que entra hoje no IFSP?
No IFSP recebi muito incentivo. Foi
um local onde consegui ter uma boa
base e isso me auxiliou muito. Tenho
orgulho de dizer que estudei aí e
espero que quem entre, saiba
aproveitar a oportunidade de ter
mestres como professores e de se
relacionar com pessoas tão boas!!!

.

E a festa das aprovações não para por aqui. Segue abaixo a relação parcial dos aprovados:

NOME
EDUARDA
COSTA

IFSP
AGROINDÚSTRIA

CURSO
ENFERMAGEM

FACULDADE
EDUVALE

FELIPE DE
CASTRO CURTO
TULIO RIOS
ROSSI LIMA

AGROINDÚSTRIA

FSP

AGROINDÚSTRIA

MEDICINA
VETERINÁRIA
ENG PRODUÇÃO

VICTORIA
BIASON

AGROINDÚSTRIA

ENG ALIMENTOS

UTFPR

AGRONOMIA

UFPR/UNESP

ENG DE
ALIMENTOS

UNESP/UFPR/UFMT/UFGD

AGROINDÚSTRIA
VICTORIA
HELOYSE DOS
SANTOS CORREA
AGROINDÚSTRIA
RAUL OTÁVIO
DO SANTOS

FSP

ARIANE RENATA
PERES COSTA

MECATRÔNICA

ENG CIVIL

FSP

CAMILA DA
SILVA
VENÂNCIO
DAVI
FERNANDES
LAGO
LUCAS Y. BECCA
DA SILVA

MECATRÔNICA

ENG ALIMENTOS

UTFPR

MECATRÔNICA

FATEC SÃO CAETANO

MECATRÔNICA

ANÁLISE E
DESENV DE
SISTEMAS
ENG PRODUÇÃO

LUCAS DE
SOUZA NESPECA

MECATRÔNICA

ENG ALIMENTOS

UTFPR

VITORIA F.
MARTOS

MECATRÔNICA

DIREITO

EDUVALE

WALTER
MATHEUS DE
LARA
VITOR

MECATRÔNICA

DIREITO

EDUVALE

MECATRÔNICA

BIOLOGIA

IFSP

FSP

LUIS GUSTAVO
CAMARGO
MARTOS

MECATRÔNICA

ENG MADEIRA

UNESP

KAREN ERCILIA
SOUSA
LORENA
MAZETTO
GUIMARÃES

EVENTOS

DIREITO

EDUVALE

EVENTOS

ARQUITETURA

EDUVALE

LUCAS V.
CAMARGO
LEITE DA SILVA
MARIA
EDUARDA
CASTILHO DOS
SANTOS
MILENA
NOGUEIRA

EVENTOS

ENG FLORESTAL

UFSCAR

EVENTOS

BIOQUIMICA/
FARMÁCIA

UNICURITIBA
UNIP
FSP

EVENTOS

PSICOLOGIA

UNIP

BRENDA ARCA
CRUZ GOMES

EVENTOS

RECURSOS
HUMANOS

UNINTER

NELSON A. F.
ANTINORI
JÚNIOR

EVENTOS

AGRONEGÓCIO

IFSP

SARAH REGINA
MORAIS PIRES
YASMIM C.
PRESTES
DELFINO

EVENTOS

ENG CIVIL

FSP

EVENTOS

DIREITO

UNIP
EDUVALE

Parabéns por mais essa conquista! Que esta seja apenas o começo de um longo caminho de sucesso e
aprendizado! Equipe – IFSP - Avaré

Técnico em Agroindústria (Integrado)
O curso técnico em agroindústria visa capacitar os alunos para o setor agroindustrial possibilitando a atuação
do profissional em vários ramos da indústria, tais como: alimentícia, sucroalcooleira, laboratórios,
instituições de pesquisa e até mesmo abrir o próprio negócio.

Os alunos formados estão inseridos no

mercado de trabalho em diversas empresas da região, além disso, alguns alunos foram aprovados em
universidades federais e estaduais como UNESP, UTFPR e UFPR, por exemplo.

Técnico em Mecatrônica (Integrado)
O Curso Integrado em Mecatrônica tem por objetivo habilitar profissionais integrando as tecnologias
eletrônica, mecânica, de controle automático e computação. O curso conta novos equipamentos e
professores capacitados atuantes na área da indústria

Técnico em Lazer (Integrado)
- Alunos de Lazer do segundo ano fizeram atividades recreativas com os alunos do primeiro ano, na
disciplina de Psicologia e Relacionamento Interpessoal ministrada pela professora Adriana de Menezes
Tavares.
- Os alunos do segundo ano de lazer atuarão como técnico em lazer em diferentes espaços. A primeira
atuação será em uma creche municipal com a supervisão da Profa. Luciana P. Moura Carneiro e profa.
Raquel Marrafon Nicolosi.
- O curso de lazer desenvolve pesquisa intitulada como Resgate da memória lúdica de professores e
funcionários do IFSP, campus Avaré, sob responsabilidade da profa. Dra. Luciana P. de Moura Carneiro

Base Comum
- A primeira fase da 12ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS -OBMEP 2016
ocorrerá em junho e as preparações já começaram! Os professores Estela Aparecida Fernandes Soares, Fabio
Crivelli de Avila e Luciane de Fátima Rodrigues de Souza estão oferecendo um curso preparatório para os
alunos todas às terças-feiras, das 17:30 às 18:30, na sala A102.
- Iniciam-se também os trabalhos de preparação para as OLIMPÍADAS DE FÍSICA E ASTRONOMIA com os
professores Fernando Medeiros e Renato Pires.
- O IFESPAÑOL está sob "nova direção", com uma nova bolsista – Elissa Bonifácio - sob a coordenação da
professora Elaine Hoyos. O blog de espanhol continuará trazendo novidades sobre o campus e a cidade de
Avaré,

e

muito

mais

informações

sobre

a

língua

espanhola

no

mundo.

Visite

nosso blog: https://ifespespanholavr.wordpress.com/
- Na onda do blog, o LINGUALEM, o blog de apoio pedagógico ao ensino de línguas, coordenado pela
professora Maria Glalcy também conta com novo bolsista – Guilherme Ribeiro. Visite nosso espaço –
https://lingualem.wordpress.com

Técnico em Eventos (Concomitante)
- Durante o 1º bimestre de 2016, os alunos dos primeiros e terceiros módulos do curso Técnico em Eventos
participaram de duas visitas técnicas sendo elas uma Feira de Noivas e uma visita ao Buffet Casa do Barão,
ambas realizadas em Avaré. Nessas visitas, os discentes puderam entrar em contato com prestadores de
serviços do segmento de eventos e neles perceber como deve ser a atuação dos mesmos para atingir um
atendimento de excelência que visa à qualidade e satisfação do cliente.
- Também como atividade prática interdisciplinar para o módulo 1, foi proposta a elaboração de uma
Exposição de Segmentos Turísticos no qual participaram as disciplinas de Introdução ao Turismo, Gestão
Operacional e Logística 1 e Redação e Comunicação Aplicada. Tal atividade estará esperando seu prestígio
no pátio do Campus!

Técnico em Mecânica (Concomitante)
Iniciou nesse bimestre o curso de técnico em mecânica e conta com 40 alunos. O curso visa formar
profissionais para indústria na área de base mecânica, também com conhecimento básico da parte elétrica e
eletrônica. Esse curso desenvolve conhecimentos relacionados com solda, torneamento, fresamento, e
ajustagem mecânica.

Agronegócios
O Instituto Federal de São Paulo - IFSP e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI realizarão o
1º SIMPÓSIO SOBRE GESTÃO E TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO: desafios da produção de leite, nos dias 16 a
18 de março no auditório do IFSP - Campus Avaré com uma visita técnica no dia 19 de março em uma
fazenda produtora de leite.

Licenciatura em Biologia
-No mês de fevereiro o curso de licenciatura em Ciências Biológicas recebeu 49 novos alunos, 40 via SISU e 9
via transferência externa. Gostaríamos de dar as boas vindas aos novos integrantes do curso!
- No início de março também recebemos 16 estereomicroscópios (um com sistema de captura de imagem) e
11 microscópios (um com sistema de captura de imagem), o que nos possibilitará um melhor
desenvolvimento das aulas práticas e projetos de ensino, pesquisa e extensão.

Projetos de Pesquisa
Os resultados do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP já estão
disponíveis. Para os 14 projetos enviados, houve disponibilização de recursos para 7 bolsas, sendo que os
outros projetos ficaram automaticamente aprovados como Projetos Voluntários. Desta forma, fica cumprida
a meta 14 do Termo de Acordos e Metas do IFSP/2010, com um aumento de 10% no fomento de projetos de
pesquisa.

Projetos de Extensão
- Neste ano a Coordenação de Extensão vem com tudo. Muitas ações: Acontecendo a seleção dos bolsistas
dos Projetos de Extensão, dos bolsistas do Cursinho, seleção dos projetos das Bolsas de Extensão. As
inscrições para o Cursinho Popular "Djanira da Motta e Silva" estão abertas de 14 a 30 de março. Há cursos
de extensão quase saindo do forno. Fiquem de olho!
- O PLIF – Projeto de Leitura do IF, desenvolvido pelas professoras Elaine, M. Glalcy e Luciana, apresenta
três linhas de ações: 1) os encontros semanais da Tertúlia Literária; 2) “Leitura de Sobremesa” - um
momento de leitura após o almoço; 3) levar a leitura a crianças, adolescentes e idosos da comunidade. Logo
divulgaremos o início de tais atividades!

