
 
 

Boletim 2  
Comissão de Divulgação 

IFSP Avaré presente na 1ª Jornada do IFSP 

 Mais de 30 alunos do campus Avaré estiveram presentes na I Jornada do IFSP. Alunos de iniciação 

científica, bolsistas de projetos de ensino e de extensão e grupos de danças tiveram seus trabalhos 

aprovados e participaram da jornada que reuniu, pela primeria vez, os já conhecidos congressos do IFSP 

CONEPT, COMEMAC e CONICT. Segundo a organização, cerca de cinco mil visitantes passaram pelas 

atividades da 1ª Jornada do IFSP, realizada entre os dias 6 e 9, no Campus Cubatão, que contou com uma 

programação bem diversificada com conferências, oficinas, atrações musicais e culturais, comunicações 

orais e exposição de pôsteres.  

 

 
 

 

 



 
 

Um dia no campus 
 

Tradicionalmente no mês de outubro, o IFSP – Campus Avaré abre suas portas para toda a 

comunidade com o evento “Um dia no campus”. Além da participação e atividades realizadas por todos os 

cursos ofertados pelo campus, outras instituições de ensino e entidades de Avaré também prestigiam e 

participam do evento. Inúmeros serviços foram prestados à comunidade, tais como: recreação para todas as 

idades, jogos, show de talentos, divulgação dos cursos superiores e integrados do IFSP, hospital veterinário, 

testes vocacionais, aferição de pressão, campanha de vacinação animal, entre outros. Como sempre, o 

evento foi um grande sucesso! 

 

I SEMANA CULTURAL DO IFSP 

Entre os dias 23 e 25 de outubro aconteceu a I Semana Cultural e a VII Semana Tecnológica do IFSP 

Avaré. Mais uma vez os alunos bolsistas de projetos de extensão, ensino e pesquisa puderam expor os 

projetos realizados pelo campus neste ano de 2017. A novidade concomitante a Semana Tecnológica foi a 

realização da I Semana Cultural, evento organizado pelo Grêmio Nada a temer e o Centro Acadêmico 

Rosalind Franklin. Com o subtítulo "Mostre-me quem tu és" a semana buscou apresentar a pluralidade de 

etnias, religiões, estilos musicais e orientações de gênero, refletindo acerca do conceito de identidade e 

questões de diversidade no âmbito escolar por meio da cultura e suas mais variadas formas de expressão.  



 
 

 

Desafio INOVARÉ  

Nos dias 7 e 8 de agosto, no auditório do IFSP Campus Avaré, aconteceu o lançamento do projeto 

HUB Sebrae. Realizado em parceria com o Sebrae – SP, o projeto HUB Sebrae busca desenvolver o 

comportamento empreendedor a partir do desafio de construção de ideias de negócio dentro do ambiente 

acadêmico e científico. Nesta edição, o projeto levará o nome de "INOVARÉ". Alunos e professores do IFSP 

participarão do desafio! 

 

 
 

  



 
 

3ª COPA AMIZADE DE 
XADREZ RÁPIDO  

O Xadrez Avareense, entidade 

que promove o xadrez em Avaré, em 

conjunto com a Liga Regional de Xadrez, 

apoio do Instituto Federal de São Paulo e 

a empresa Melitta S/A, realizaram, no 

último dia 13 de agosto, nas 

dependências do campus Avaré, a 3ª 

Copa Amizade de Xadrez Rápido. 

Ocorreram disputas em diversas 

categorias e os melhores de cada 

categoria receberam troféus doados pela empresa Melitta S/A.  

 

Avaré 150 anos 

 
Servidores e alunos dos cursos integrados e superiores do IFSP Avaré participaram, no dia 17 de 

setembro, do desfile em comemoração do 150º aniversário da cidade de Avaré. Parabéns Avaré! 

 

 
  



 
 

Dia Mundial da 
Alimentação  

 

Ocorreu em 18 de 

outubro, no IFSP Avaré, 

ação de Educação 

Nutricional, em 

comemoração ao Dia 

Mundial da Alimentação. O 

tema escolhido esse ano 

pela Organização das 

Nações Unidas pela 

Agricultura e Alimentação 

foi “Mude o futuro da 

migração. Investir na 

segurança alimentar e no 

desenvolvimento rural.” Na oportunidade, a nutricionista do campus, a servidora Thaiza, proferiu uma palestra 

aos discentes. A ação teve como objetivo educar e fazer com que os alunos refletissem sobre suas escolhas 

alimentares, elegendo sempre, que possível, alimentos seguros, tanto nutricionalmente como 

sustentavelmente. Foi realizada também uma feira de produtos orgânicos nas dependências do campus, 

exposta por agricultores locais para que os alunos pudessem conhecer, experimentar e estender às suas 

famílias essa oportunidade, uma vez que cada aluno pode levar um alimento orgânico para casa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NAPNE em ação 2017  
 

Sensibilização do corpo docente e discente 
O ano de 2017 começou já no planejamento do corpo docente, em fevereiro, com a mesa redonda 

“Educação Inclusiva: avanços e desafios”. O Documentário “Identidade Surda”, gravado por alunos 

surdos do curso de Extensão Alfabetização e Letramento de Surdos, abriu a apresentação. Nele, relataram 

as principais dificuldades para os alunos surdos no ensino médio e no trabalho, decorrente da comunicação 

precária com ouvintes que não sabem Língua de Sinais.  

O professor Éder Pires de Camargo, livre-docente no ensino de física que atua na UNESP de Ilha 

Solteira e mantém grupo de pesquisa em educação para PCD no campus da UNESP Bauru, falou sobre 

“Adaptação Curricular”. Convidada também para compor a mesa, a professora Maria Lúcia Garcia de 

Almeida do IFSP campus 

Pirituba, palestrou sobre 

“Didática para Inclusão”. 

No mês de outubro, a 

convite novamente do NAPNE, o 

professor Éder Pires de 

Camargo retornou ao campus e 

debateu com os alunos dos 

cursos técnicos integrados e 

superior pela manhã; no 

período noturno, conversou 

com os alunos dos cursos 

técnicos 

concomitante/subsequente e 

superiores.  

Alunos surdos do projeto de Extensão com a prof. Maressa e a Tilsp do campus Juliana, após a gravação do 

documentário, que foi exibido no planejamento do corpo docente, em fevereiro. 

  



 
 

 

Prof. Éder com alunos dos cursos integrados e superior diurno: “Só há duas opções - ou nos adaptamos ao meio ou 

transformamos o meio em que vivemos -, e à medida que o transformamos, nos transformamos”. 

  

 

 

 

 

Música “Xote da Navegação”, de Chico Buarque, fez parte 

da apresentação e emocionou a plateia. 
 



 
 

Palestras de sensibilização para servidores municipais de Avaré  
No primeiro semestre o NAPNE foi procurado pela SMDPD – Secretaria Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, que solicitou apoio em 2018, para capacitação em Língua de Sinais, aos servidores 

que atendem o público no município. A SMDPD já promoveu capacitação para servidores em braille e agora 

busca a capacitação em LIBRAS. 

A primeira etapa da capacitação foi feita no primeiro semestre de 2017, visando a sensibilização do 

olhar para pessoas surdas ou deficientes auditivos. Nas palestras a professora Dra. Maressa Vieira de Freitas, 

do campus Avaré, apresentou as diferenças entre a língua de sinais e língua portuguesa; e a necessidade e 

direito que os surdos têm do atendimento em LIBRAS. 

A intérprete de LIBRAS Juliana Aguiar debateu com os servidores situações reais que acontecem com 

os surdos do município por não serem atendidos em LIBRAS – exemplificando, entre outras, com uma 

situação em que a pessoa surda percebeu que o médico receitou remédio que não condizia com os sintomas 

por ela relatados na consulta. Os servidores também puderam ouvir relatos dos próprios surdos que 

participaram das palestras. 

Essa parceria será concluída no primeiro semestre de 2018, quando será oferecido um curso FIC de 

Básico de Libras, voltado para servidores municipais que atendem o público da saúde, educação e setor 

administrativo da prefeitura. 

 

 



 
 

Franciele, 

representando a 

comunidade surda, 

falou aos 

servidores 

municipais sobre a 

importância para 

os surdos do 

atendimento 

público em LIBRAS. 

 

 

 

Intervenções temáticas: Setembro Azul e Setembro Amarelo 
Os membros do NAPNE junto com as professoras Maressa de Freitas e Flávia Hatsumi organizaram 

intervenções temáticas sobre o Setembro Azul e Setembro Amarelo. Para o Setembro Azul a prof. Maressa 

organizou a intervenção “Registro de uma Guerra Surda”. Os alunos puderam observar um pouco da história 

dos surdos, refletir sobre novas teorias para educação de surdos e interagiram com a comunidade surda local. 

A professora Flávia organizou no seu projeto de extensão “Claquete” a apresentação de dois filmes sobre o 

tema, e os alunos puderam debater sobre questões de surdez, cultura e identidade surda. No mesmo projeto, 

a prof. Flávia apresentou os filmes “Orações para Bobby” e “Geração Prozac” que propuseram discussão 

sobre a prevenção ao suicídio. 

Foi realizada também uma ação com os técnico-administrativos e docentes do IFSP Campus Avaré 

para participarem de um momento de reflexão referente ao Setembro Amarelo. A psicóloga Kátia exibiu o 

vídeo “Campanhas Setembro Amarelo” publicado pelo Canal Unifesp 

(https://www.youtube.com/watch?v=_sZsIaHvbjY) e apresentou algumas informações sobre a prevenção ao 

suicídio. Foi oferecido um espaço para se pensar em nossas relações no IFSP, entre os servidores, entre os 

estudantes e todas as pessoas de nosso ambiente escolar, incluindo reflexões sobre compreender o outro, 

compartilhar, apoiar e ouvir, na tentativa de repensar a respeito de nossas críticas no ambiente de trabalho 

e a tolerância aos nossos erros.  

 



 
 

 

 Cartaz com anúncio dos filmes Projeto Claquete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 4º módulo de licenciatura em Ciências Biológicos ganharam sinal dos surdos que participaram das atividades. 

 



 
 

COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Improvisação e Interpretação Teatral  
 

 

Teve início, no dia 17 de agosto, as aulas do projeto de extensão: Improvisação e Interpretação Teatral. 

O projeto prevê experimentações práticas em teatro, buscando não só desenvolver potencialidades de 

atuação cênica, mas também sociabilidade, autoestima, concentração, atenção, memória, criatividade, entre 

outros.  

As técnicas de improvisação e interpretação teatral 

aliam teoria e prática. O projeto é coordenado pela professora 

Monique Reis e os encontros são realizados todas as sextas-

feiras, a partir das 15h30min. No dia 21 de novembro foi 

realizada uma intervenção das dependências do campus.  

 

Cursos de Extensão para o Segundo 
Semestre 

Seis novos cursos de extensão foram ofertados no 

segundo semestre no IFSP- Campus Avaré. Em setembro 

iniciou-se o FIC #PartiuIF, que procurou atender aos alunos do 

Ensino Fundamental II que desejam estudar em nossa 

instituição e o já conhecido Cerimonial e Protocolo para 

Organizadores de Eventos. No dia 17 de outubro aconteceu o 



 
 

lançamento de outros quatro cursos com início programado para os meses de outubro e novembro. Todos os 

cursos têm por objetivos proporcionar a toda comunidade escolar e avareense oportunidades de compartilhar 

e aprimorar os conhecimentos acadêmicos, científicos e sociais.  

 

Maratona de Leitura – “As vantagens de ser invisível”  
No próximo sábado, dia 28/11, a partir das 9h da manhã, no Horto Florestal de Avaré, o Projeto de 

Leitura do Instituto Federal (PLIF) desenvolverá uma atividade de leitura com a comunidade. O projeto que 

já ocorre no Instituto há mais de um ano, proporciona diversas relações de leitura com diversos gêneros 

literários. Serão fornecidos no dia do evento cerca de dez exemplares para uma leitura compartilhada. 

Venham passar um dia diferente conosco! 

Sarau de Fim de ano IFSP 
No dia 7 de dezembro, ocorrerá no Campus Avaré, uma pequena confraternização entre os alunos e 

professores. Na oportunidade os alunos do Projeto de Extensão de Leitura do Campus (PLIF) organizarão um 

sarau, um momento de música, dança e declamações de poemas! Toda a comunidade escolar está 

convidada! Para participar do sarau os alunos deverão preencher uma ficha de inscrição entre os dias 25 de 

novembro e 5 de dezembro.   



 
 

 

BASE COMUM  
 

Olimpíada Brasileira de Física  
A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) é um programa que tem como 

objetivos despertar e estimular o interesse pela Física, proporcionar desafios aos estudantes e identificar os 

estudantes talentosos em Física, preparando-os para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir 

carreiras científico-tecnológicas.  

No campus Avaré, a primeira fase da OBFEP foi realizada no dia 24 de agosto e contou com 

participação de alunos das primeiras e segundas séries do Ensino Médio Integrado.  

Día de los Muertos  
As aulas de espanhol do primeiro ano contaram com uma atividade bem diferente no terceiro 

bimestre. Os profess ores Jean e Flavia solicitaram que os alunos produzissem diferentes mídias, recursos 

para expor um dos eventos mais importantes para o mundo hispânico: o Día de los muertos. Os alunos 

usaram sua criatividade e colocaram a mão na massa e surpreenderam a todos, com trabalhos desde 

apresentações de powerpoint, vídeos e construção de altar que imita o que se realiza no México para 

comemorar a data.  

Além disso, realizou-se um concurso de fantasias e o grande ganhador foi o aluno Júlio César de 

Andrade Silva, da turma de Mecatrônica 1. Parabenizamos a todos os alunos e aos professores pela adoção 

de Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 



 
 

Machado de Assis em outras mídias  
Os alunos do segundo ano de Lazer e 

Mecatrônica fizeram releituras e análises literárias 

de diversos contos de Machado de Assis. A 

atividade, realizada durante as aulas de Literatura, 

teve por objetivo conhecer e analisar a obra do 

autor. Em pequenos grupos, os alunos tiveram que 

escolher um conto machadiano e apresentar o 

conto escolhido por meio audiovisual, em um 

trabalho que tiveram que aliar conhecimentos 

literários, tecnologia e muita criatividade. Contos 

canônicos como A cartomante, Adão e Eva e Missa 

do Galo, entre outros, ganharam formato novo em 

técnicas de animação como o stop motion, 

plataformas digitais como GOAnimate, desenhos em escala, além de dramatização cênica. Parabéns aos 

alunos! 

 

 
Releitura do conto Adão e Eva desenvolvido pelos alunos do 2º ano de Mecatrônica Gustavo Martinez, 

Giovana Valesi, Guilherme Souza e Lucas Camilo. 

 

Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 
No mês de maio realizou-se a décima edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBA). A competição é uma prova tradicional na área com participação de cerca de 800.000 alunos e 8.000 

escolas de todos os estados do Brasil. Recentemente foram divulgados os resultados e foi com grande alegria 

que soubemos que nossa aluna Samantha Niklaus, do 3º ano do curso de Lazer, recebeu a medalha de prata 

por seu desempenho. E por apenas dois décimos de ponto a medalha não foi de ouro! 



 
 

 Parabéns, Samantha! Sua inteligência, comprometimento e 

dedicação são notáveis!   

 

 

 

 

  ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS  

 

I Congresso Nacional de Engenharia de Biosssistemas  
 

O IFSP Avaré foi representado por alunos e professores do curso de Engenharia de Biossistemas no I 

Congresso Nacional de Engenharia de Biossistemas, realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, na UNESP, 

campus Tupã.  

 

TÉCNICO EM LAZER  
 

Projeto Piloto: Horto Vivo – um espaço de interação social em Avaré  
                                                                                            

No dia 20 de setembro, o Grupo GEHLA – Grupo de Estudos em Hospitalidade e Lazer, apresentou o 

projeto piloto “Horto Vivo: um espaço de interação social em Avaré”. O lançamento contou com a participação 

da comunidade externa que pode conferi os objetivos do projeto.  

 



 
 

 
 

Associação das Artesãs de Avaré faz doação de brinquedos  
 

O Laboratório de Hospitalidade, Eventos, Lazer e Gastronomia do IFSP Avaré recebeu da Associação 

das Artesãs de Avaré doação de belíssimos brinquedos, que serão utilizados em atividades recreativas 

infantis do município realizados pelos cursos de Lazer e Eventos.  



 
 

TCC do Terceiro ano do Curso de Lazer denominado Texas Golden Club 
é realizado com êxito no Instituto Federal 

No dia 26 de agosto de 2017, nas dependências do IFSP (Campus Avaré), foi realizado o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) do Técnico em Lazer integrado ao Ensino Médio. A proposta foi a realização de 

uma noite de lazer e recreação no Campus para um número específico de adolescentes de 14 a 17 anos. Ao 

todo participaram da atividade 52 pessoas que adquiriram seus passes com os 19 alunos do 3º ano do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do primeiro ano do Curso Técnico em Lazer realizam atividades 
de lazer e recreação para celebrar o Dia das Crianças  

Alunos do Curso Técnico em Lazer integrado ao ensino médio do IFSP, Campus Avaré, realizaram no 

dia 11 de outubro atividades de lazer e recreação com alunos da Escola Municipal de Educação Básica Fausto 

dos Santos Rodrigues, no município de Avaré.  

As atividades foram programadas para 90 crianças de 4 a 6 anos e 75 crianças de 7 a 10 anos.   

 



 
 

 
 

 

Segundo ano do Curso Técnico em Lazer integrado ao Ensino Médio 
realiza mais uma atividade prática em espaço público de Avaré  

Como parte da disciplina teórico-prática de Atividades de Lazer e Recreação (ALR), sob orientação 

das professoras Raquel Marrafon e Luciana Pereira de Moura Carneiro, os alunos do 2º ano do Curso de Lazer 

desenvolveram e aplicaram uma programação temática em comemoração à Semana do Folclore. As 

brincadeiras foram desenvolvidas com cerca de 130 crianças de 7 a 12 anos na praça Caíque, ao lado da 

Biblioteca Pública Municipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos. 

LICENCIATURA EM LETRAS  

 

Lançamento do livro  
 

No próximo dia 28 de novembro o campus Avaré receberá a visita da escritora angolana Antonia 

Domingos, que fará o lançamento de seu mais recente trabalho “A Kynhunga”, livro de contos que discute o 

papel das mulheres na sociedade. Na oportunidade a escritora também proferirá uma palestra aos alunos 

graduandos em Letras do campus e para toda a comunidade presente.  

  



 
 

 



 
 

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE 
 

Em 2 de outubro, docentes da Comissão de 

Sustentabilidade do IFSP Avaré, iniciaram ações de 

divulgação para alunos e servidores sobre o início da 

coleta seletiva de resíduos sólidos no campus. A 

comissão solicitou a atenção e colaboração de todos 

para o descarte desses resíduos nos locais corretos. 

Foram feitas identificações em todos os pontos de 

coletas, bem como remanejamento de algumas 

lixeiras. As ações serão contínuas e os resíduos 

recicláveis serão doados para associação de 

catadores da cidade de Avaré. Vale ressaltar, que 

diversas famílias dependem da renda obtida com a 

venda de resíduos descartáveis. A comissão conta com a colaboração de todos os envolvidos. 

 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO: Processo seletivo 2018 
 

Entre os dias 18 de outubro e 2 de novembro, os professores membros da Comissão de Divulgação de 

Cursos do IFSP Avaré, com o apoio de servidores voluntários e também de alunos dos cursos de graduação, 

fizeram divulgação do processo seletivo 2018, nas escolas de Avaré e cidades da região. As ações contaram 

com fixação de cartazes nas escolas, bem como com conversas com alunos, professores e coordenadores de 

escolas municipais, estaduais e particulares. Além disso, foram realizadas ações no centro da cidade de 

Avaré e também em diversos estabelecimentos comerciais. 

 


