
 
 

Boletim 2 – ABRIL/MAIO/JUNHO 2016 
Comissão de Divulgação 

Destaque – Projetos de pesquisa que contam com apoio do CNPq no IFSP  
 

1) O Programa de Melhoramento Genético de Precisão recebeu os recursos previstos, sendo que a 

equipe já conta com o computador de alta performance para as análises. O grupo do IFSP, que recebeu e 

instalou o equipamento, foi muito elogiado pelo fornecedor, admirado com a eficiência de nossos 

funcionários! Parabéns à equipe presente: Ricardo, Antônio, Thiago, Gustavo e José Eduardo, e às bolsistas 

Ana Carolina e Bruna. 

 

2) O Prefeito Municipal Poio Novaes recebeu o Prêmio Mário Covas de Inovação e Sustentabilidade do 

SEBRAE-SP, devido ao apoio ao Projeto do Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA), do IFSP Campus Avaré, 

em parceria com a CATI. Esse projeto está gerando muitos resultados interessantes e este prêmio é só uma 

pequena amostra do que está por vir. 

 

Técnico em Agroindústria 
Durante os meses de abril e maio, no curso de agroindústria, foram realizadas várias aulas práticas tais 

como: produção de pinga, bala de goma, bala dura, néctar, geleia, suco tropical, frutas em calda, manteiga 

e foram realizadas análises físico-químicas de leite. Além das aulas práticas, alguns docentes da área de 

alimentos receberam treinamento para operar o cromatógrafo líquido acoplado ao triploquadrupolo, 

equipamento de última geração. Parabéns a toda equipe! 

Licenciatura em Biologia 
No dia 21 de maio, os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas participaram da “I Feira de 

profissões do SESI”, na cidade de Botucatu, expondo alguns animais da coleção zoológica. No dia 07 de 

junho, os alunos do curso supracitado fizeram uma visita técnica ao Campus da USP em São Paulo, onde 

visitaram o Museu de Geociências, o Museu de Anatomia veterinária e o Instituto Butantan. 



 
 

Técnico em Lazer (Integrado) 
 

1)     O Curso técnico integrado em Lazer realizou diferentes atividades práticas nesse último bimestre, 

entre elas: Dia do Índio na Escola Zainy Zequi e Dia do Trabalho na Praça CAIC. 

 

2)     No mês de maio, o destaque também foi a II Semana do Brincar com o intuito de refletir a importância 

do lúdico para o desenvolvimento integral do indivíduo. Foram destaque no evento as palestras, dinâmicas e 

oficinas sobre o tema, tanto para a comunidade interna quanto externa. 

 

3) A pesquisa intitulada “Resgate da memória lúdica de professores e técnico-administrativos do IFSP 

(campus Avaré)” está sendo desenvolvida pela aluna do 2º ano de Lazer integrado ao Ensino Médio. 

 

Técnico em Eventos (Integrado e Concomitante) 
Foi criado o Grupo de Estudos de Hospitalidade e Lazer (GEHLA) do Instituto Federal de São Paulo (Campus 

Avaré), composto pelos professores da área, alunos bolsistas e pesquisadores de instituições parceiras. 

Agronegócios 
O Instituto Federal de São Paulo - IFSP e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI realizaram 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. 

 

Brigada de Incêndio do IFSP-Avaré 
No dia 27/04/2016 o Instituto Plenus de Avaré ministrou um treinamento com a Brigada de Incêndio do IFSP 

- Campus Avaré onde foram repassadas informações sobre primeiros socorros e atividades práticas para 

combate a incêndio. Agradecemos a todos os brigadistas que participaram do treinamento. 



 
 

 

No dia 31/05/2016 a Brigada de Incêndio do Campus Avaré promoveu a "1ª Simulação de Evacuação do 

Prédio do IFSP - Campus Avaré" com a participação e organização de todos os brigadistas. Participaram da 

referida simulação todos os alunos, professores, técnicos administrativos e terceirizados. Nossos 

agradecimentos a todos os brigadistas e participantes que fizeram do evento um sucesso. 

 

 

Base Comum 
- No dia 06/06/2016 ocorreu a certificação e premiação (MENÇÃO HONROSA) dos alunos participantes da 2ª 

fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - 2015 (OBMEP- 2015). 

 



 
 

 

- A aplicação da prova da primeira fase da OBMEP-2016 ocorreu no dia 07/06/2016 com a participação dos 

alunos dos cursos integrados do IFSP de Agroindústria, Mecatrônica e Lazer.  

 

 

 

- LER E GOSTAR É SÓ COMEÇAR 

 

Essa é uma das vertentes do PLIF - Projeto de Leitura do IF - desenvolvido pelas professoras Elaine, Glalcy e 

Luciana, com a participação de três bolsistas do ensino médio, Beatriz Lima (3o ano de Agroindústria), João 

Pedro Godoi (3o ano de Mecatrônica) e Yuri Almeida. O objetivo dessa linha é sair dos muros da escola e 

criar momentos de leitura em outros ambientes. No mês de maio, foi dado início, com grande êxito, à 

Contação de Histórias na creche Zaini Zequi. As visitas à creche têm sido realizadas às sextas-feiras, no 

período da tarde e da manhã. Para o segundo semestre, pretende-se ampliar os grupos de leitura. 

 

 

 

 

 

- IFESPAÑOL - NOSSO BLOG DE ESPANHOL 

O Blog de Espanhol continua animado sempre com novidades. Neste ano, a bolsista Elissa, do segundo ano de 

Mecatrônica, trouxe novos temas para o mesmo, conseguindo um alto índice de visitas. Uma de suas 

publicações mais visitadas foi a entrevista que ela fez com um jovem mexicano que está em Avaré de 



 
 

intercâmbio. Visite o nosso blog para saber como o mexicano Daniel Méndez tem achado de nossa cidade de 

Avaré: https://ifespespanholavr.wordpress.com/2016/04/19/entrevista/ 

 

1º TORNEIO DE XADREZ 

- Aconteceu entre os dias 13 a 17/06 o 1º torneio de Xadrez, promovido pelo Projeto de extensão Xeque - 

grupo de enxadristas, das 13:10h às 13:35h, nas mesas do auditório.  

 

-A professora de Educação Física Ms. Vanessa Mota Andrade de Castro participou do 3º Congresso de 

Educação Física e 2º Simpósio de Atividade Física e Saúde da Região Sudeste no IFSul de Minas - Campus 

Muzambinho /MG (apresentação oral de trabalho) 

 

ARTES – CÓDIGOS, LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

- Atenção! Fiquem ligados! Em breve o primeiro jornal IFanzine – IFSP Câmpus Avaré! Sob a coordenação da 

Profª Camila Silva, e colaboração das Professoras Flávia Andrade e Isabel Freitas. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

"No dia 1º de junho de 2016, os professores do IFSP, campus Avaré, Anderson Gomes de Paiva, Camila Silva, 

Daniel Trevisan Samways, Maria Caroline Trovo, participaram do evento 'Marcas da Ditadura' na Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquarituba. A palestra teve a participação de Paulo Skromov, preso político 

durante a ditadura civil-militar, e no mesmo dia houve a abertura da exposição 'Vale Clandestina de Perus', 

do Ministério da Justiça."  

 

 
 

 

 

 

 

https://ifespespanholavr.wordpress.com/2016/04/19/entrevista/


 
 

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 
Em abril de 2016 iniciaram-se as aulas do Cursinho Popular do IFSP. 

 O cursinho Popular “Djanira da Motta e Silva” do IFSP - Campus Avaré propõe-se à formação acadêmica, 

cultural e política de jovens e adultos oriundos da escola pública e da parcela da população de baixa renda 

que habita o entorno no qual o Campus está situado, preparando-os para as provas de vestibulares. O 

presente projeto será sem fins lucrativos, a ser desenvolvido no período de abril a dezembro de 2016, cuja 

finalidade é:  

a) Preparar pré-vestibulandos nas quatro áreas essenciais do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e 

suas Tecnologias;  

b) Complementar e aprofundar o conhecimento obtido no Ensino Médio, privilegiando a comunidade de 

baixa renda, objetivando o ingresso em universidades públicas;  

c) Propiciar espaços formativos que sejam atravessados por questões de cunho sociocultural, ético e político. 

 

Foto  1 : Alunos monitores do Cursinho Popular 


