Boletim 2
Comissão de Divulgação
Inauguração da 2ª fase de expansão do IFSP - CÂMPUS AVARÉ
Ocorreu, no dia 25 de junho, às 18h00, a cerimônia de inauguração das obras de expansão do IFSP Câmpus Avaré. Na formalidade, foram inaugurados um bloco com quatro salas de aula, dois banheiros e nove
laboratórios (nas áreas de Mecânica, Mecatrônica, Biologia e Alimentos) e um Ginásio Poliesportivo – o primeiro
com dimensões oficiais em Avaré, com banheiros e vestiários.
O evento contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além de
representantes da imprensa local e da polícia civil e militar. O reitor do IFSP, professor Eduardo Antonio
Modena, o Deputado Federal Paulo Teixeira e o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, estiveram presentes no ato. Também participaram da cerimônina os vereadores Jairo Alves de
Azevedo e Ernesto Ferreira de Albuquerque e alguns secretários municipais. O Coral Municipal e Grupo de
Dança, ambos mantidos pela Secretaria de Cultura do Munícipio, também abrilhantaram a noite com suas
apresentações.
Na oportunidade, também foi prestada homenagem à família da servidora Thalita Fragozo Gonçalves
Sant'Anna, falecida em abril deste ano, e que, por sua notável contribuição ao IFSP Câmpus Avaré e ao judô
avareense, deu nome ao Ginásio Poliesportivo do Câmpus.
Logo após a cerimônia, os times de futsal do câmpus e da Reitoria do IFSP realizarm a primeira partida
na quadra do ginásio.

IV Semana do Brincar do IFSP Avaré e o I Encontro da Rede Federal do
Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio.
Entre os dias 22 e 25 de maio de 2018, aconteceu no IFSP (Campus Avaré) a IV Semana do Brincar e
o I Encontro da Rede Federal do Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio. O evento, voltado aos alunos
dos Cursos Técnicos em Lazer, Eventos, EJA em Auxiliar em Hospedagem e do curso superior em
Gastronomia, bem como a toda a comunidade local com interesse na área, foi organizado pelo Grupo de
Estudos de Hospitalidade e Lazer (GEHLA), composto por docentes, discentes e membros externos. Durante
os quatro dias do evento, houve palestras, mesas redondas e oficinas sobre temas de interesse para os
profissionais do setor, além de brincadeiras e momentos de interação social.
Os alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a coordenadora do Curso Técnico em
Lazer Integrado ao Ensino Médio desta instituição estiveram presentes no IFSP (Campus Avaré). Além disso,
os docentes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) também participaram de uma videoconferência
com os professores do IFSP e IFRS, cuja temática foi a matriz curricular dos cursos integrados em Lazer.

Curso Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio realiza atividades
práticas em espaço público de Avaré
Os alunos do 2º ano do Curso Técnico em Lazer participaram no dia 24 de agosto, da Semana do
Folclore, organizada pela Biblioteca Municipal “Professor Francisco Rodrigues dos Santos”. Na oportunidade,
planejaram, desenvolveram, executaram e avaliaram uma programação de lazer completa com a temática do
folclore para mais de 200 crianças de 8 a 12 anos de diversas escolas e projetos sociais do município.

Como parte da disciplina teórico-prática de Atividades de Lazer e Recreação (ALRII), os alunos
desenvolveram e aplicaram uma programação temática de super-heróis na comunidade externa (EMEB Norma
Lilia Pereira). As brincadeiras foram desenvolvidas com cerca de 40 crianças dos quarto e quinto anos na quadra
da escola municipal. Divididos em cinco grupos, os alunos do Instituto Federal pensaram um circuito de
atividades que incluiu personagens como Batman, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Gamora,
entre outros. O objetivo da atividade foi colocar em prática os conceitos desenvolvidos pelas disciplinas técnicas
do curso, bem como prestar um serviço à sociedade avareense ao garantir o acesso ao lazer como direito
constitucional.

Grupo de Estudos de Hospitalidade e Lazer desenvolve projeto de extensão
intitulado “Canal do YouTube”
Começou a ser desenvolvido neste ano, o projeto de extensão Canal do Youtube, elaborado no âmbito
do GT de LUDICIDADE, do Grupo de Estudos de Hospitalidade e Lazer (GEHLA) do IFSP (Campus Avaré) em
parceria com a Escola Municipal Norma Lilia Pereira. O projeto conta com a participação de 7 docentes e 1
técnico-administrativo da Área de Hospitalidade e Lazer, com formações em Artes (1), Turismo (3), Letras (1),
Informática (1) e Direito (1), além de 2 alunas bolsistas e atende, atualmente, cerca de 20 crianças do 1º ano
do Ensino Fundamental (6 anos). A história “O Sonho da tartaruga”, de Anna Soler-Pont (O príncipe medroso e
outros contos africanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009) já foi desenvolvida e gravada. A segunda
história, ainda em fase de gravação, chama-se “Como o gato e o rato se tornaram inimigos”, de Rogério Andrade
Barbosa (Bichos da África, v. 4. Ilustração de Ciça Fittipaldi. São Paulo: Melhoramentos, 1988b. Série bichos
da África: lendas e fábulas, p.13-15)

.

Curso de Tecnologia em Agronegócio oferece cursos em parceria com o NEA
Em pareceria com o NEA (Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica), bolsistas e alunos
do Curso de Tecnologia em Agronegócio desenvolveram oficinas com temas em manejo agrícola, palestras
teóricas e atividades práticas.
Para os alunos do curso Agronegócio é muito importante que realizem estudos de manejo das plantas
em ambiente protegido, por isso que no IFSP – Avaré, alguns alunos desenvolvem pesquisas e testes nas
estufas agrícolas.

Curso de Tecnologia em Agronegócio – Projeto Interdisciplinar
A proposta do Projeto Interdisciplinar para as turmas de Agronegócio, neste semestre, foi um debate.
Foram sugeridos, para as turmas do 2°, 4° e 6° módulos alguns assuntos de acordo com as disciplinas
desenvolvidas no semestre. A atividade aconteceu no início do mês de agosto e foi aberta a todas as salas,
professores e mediadores para a avaliação.

IFSP Avaré - Biblioteca de portas abertas
Durante as férias de julho, os alunos do câmpus Avaré puderam, por meio de uma iniciativa da biblioteca,
estender o prazo de empréstimo de livros. Os títulos para leitura durante esse período puderam ser devolvidos
até o dia 06 de agosto.

IFSP Avaré – Cursos de Mecatrônica e Mecânica
Atendendo a demanda de aprendizado prático dos cursos de mecatrônica e mecânica, o Campus Avaré
recebeu um torno operado através de comando numérico computadorizado (CNC), equipamento referência no
mercado. A instituição é a única de Avaré a ter este tipo de equipamento e, em breve, ofertará à comunidade,
cursos, através da modalidade FIC, que objetivam ao aprendizado operacional do mesmo.

IFSP Avaré – Curso de Agroindústria
Entre os dias 13 e 16 de agosto, professores do curso de Agroindústria participaram do Congresso
Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos que aconteceu na cidade de Belém/Pa. Neste congresso, os
professores apresentaram trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos do IFSP Avaré, além de se
atualizarem com as descobertas mais recentes na área em que lecionam.

Curso de Letras realiza a I Jornada de Letras do IFSP

A primeira Jornada de Letras, organizada pelos docentes e discentes do curso de licenciatura em Letras
Português/Espanhol do Câmpus Avaré aconteceu no dia 25 de agosto. O evento acadêmico teve como objetivo
principal promover o encontro de docentes e licenciandos em Letras e áreas afins com o intuito de engendrar
reflexões, discussões e disseminação de ideias no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem de
línguas (especialmente Português e Espanhol), como também de literatura. Com o tema “Ensino-aprendizagem
de línguas e literatura” a jornada contou com aproximadamente 150 participantes entre palestrantes,
comunicadores e ouvintes, vindos de diferentes regiões e instituições nacionais.
No total, foram apresentadas 70 comunicações orais divididas em 14 sessões de comunicações, além
da realização de uma mesa redonda e a oferta de dois minicursos e duas oficinas.

IFSP Avaré – NAPNE participa do evento “A comunidade e a pessoa com
Deficiência”
Aconteceu, no dia 25 de agosto, em Avaré o evento “A Comunidade e a Pessoa com Deficiência”, da
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O NAPNE organizou a participação do IFSP
contando com a presença de servidores administrativos, professores e alunos dos cursos de Biologia e Lazer,
que contribuíram desenvolvendo atividades interativas com as crianças e suas famílias, visitantes das barracas.

IFSP Avaré – Campanha LACRE SOLIDÁRIO
A campanha do Lacre Solidário coordenada pelo Napne-Avaré continua na dependências do campus e
vem sendo um sucesso. A meta é arrecadar 140 garrafas pet de 2 litros cheias de lacre e trocar por uma cadeira
de rodas.
A pergunta que muitos fazem é o porquê do lacre e não as latinhas? Primeiramente, porque os lacres
são mais fáceis de armazenar, 30.000 lacres cabem em 10 garrafas Pet de 2 litros e o equivalente em latinhas
dariam 1000 latinhas de alumínio, as quais ocupariam um espaço imenso. Outro fator é que a liga de alumínio
do lacre tem teor de magnésio maior que o da latinha, assim, separando os lacres, evita-se a mistura dos dois
tipos de alumínio na hora da reciclagem. Participe dessa campanha você também!

IFSP Avaré – NAPNE participa da IV Semana da Biologia
O NAPNE, participou em maio, na IV Semana da Biologia, trazendo para o evento a Prof. Dra. em
Educação Especial, Anna Augusta Sampaio de Oliveira, da UNESP- campus Marilia, que palestrou sobre
deficiência intelectual e inclusão no ensino superior. Em sua fala, a pesquisadora compartilhou com os ouvintes
sua experiência como capacitadora de docentes na rede municipal da cidade de São Paulo. Além de nossos
professores, técnicos e alunos, o Campus recebeu também professores da rede pública municipal e de escolas
particulares, o que enriqueceu a troca de experiências e debates durante o evento.

IFSP Avaré – Campanha Setembro Amarelo
O IFSP Campus Avaré iniciou ação para a campanha do Setembro Amarelo. A ação, direcionada aos
estudantes do Campus, pretendeu promover reflexão e conscientização sobre a prevenção do suicídio. Os
alunos assistiram a um vídeo de caráter preventivo e informativo, propondo-se uma autorreflexão, no que se
refere às relações de empatia com os colegas da escola, buscando compreender que a atitude de “dar atenção”
a alguém já é uma grande iniciativa de prevenção do suicídio. Da mesma forma, evitar críticas, julgamentos,
intolerância ao erro, competitividade e individualismo também contribuem para construir um ambiente mais
saudável.

Além disso, a Equipe de Formação Continuada de Professores e a Coordenadoria Sociopedagógica
organizaram ação direcionada aos docentes do Campus no dia 22 de agosto. Na ocasião, foram apresentados
alguns dados do Ministério da Saúde sobre o suicídio e a proposição de reflexões sobre o assunto. Os docentes
analisaram criticamente o documento da OMS “Prevenção do Suicídio: Manual para Professores e Educadores”
e apresentaram seus apontamentos.

I Simpósio de Agronegóico e Biossistemas - SABIOS
Aconteceu, entre os dias 15 e 18 de agosto, no IFSP Avaré, o I SABIOS - Simpósio de Agronegócio e
Biossistemas. O evento foi realizado pelos alunos dos cursos de Tecnologia em Agronegócio e Engenharia de
Biossistemas, atendendo às expectativas de todos da Instituição. Contou com palestras e a participação de
renomados profissionais da área. O evento foi aberto ao público e contou com minicursos em horários
alternativos.

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE do IFSP Avaré: promovendo boas práticas
Formada por membros docentes e alunos, a Comissão de Sustentabilidade tem como objetivo incentivar
e promover melhores práticas de sustentabilidade nas áreas de energia, água, efluentes, resíduos sólidos e
bens de consumo em geral. Para isso, propôs e conseguiu aprovar o projeto de extensão “Resíduos sólidos:
integrando teoria e prática na educação ambiental”, com vigência de maio a novembro de 2018. O intuito é de
apoiar, junto à comunidade, a promoção da responsabilidade socioambiental, reduzir a geração de resíduos na
fonte, adequar a segregação na origem, assegurar o correto manuseio e disposição final, controlar e diminuir
riscos ao meio ambiente, assim como promover ações de educação ambiental. Para tal, a comissão conta com
duas bolsistas.
Mesmo antes de o projeto de extensão ser aprovado, a comissão deu início às atividades em 2018 com
a organização e redistribuição dos coletores destinados à disposição dos resíduos junto aos blocos do campus
(plástico, metal, papel e vidro) e destinou coletores para o recolhimento de resíduos perigosos, resíduos
orgânicos e resíduos não recicláveis.
Para conscientizar a comunidade e incentivar o hábito da coleta seletiva, a comissão elaborou material
de divulgação explicando quais itens são considerados recicláveis, não recicláveis, orgânicos ou perigosos e
indicando o coletor adequado para cada material. Após essa ação, definiu-se, junto aos profissionais
responsáveis pela limpeza do campus, os procedimentos de coleta, transbordo dos resíduos e
acondicionamento nos abrigos (recicláveis e não recicláveis) com o escopo de tornar a coleta seletiva uma ação
perene e padronizada.

Foto1 – Organização e redistribuição dos coletores

Para sensibilizar a comunidade interna quanto à importância da coleta seletiva e a fim de conhecer os
hábitos da comunidade, a comissão realizou um diagnóstico pré-sensibilização em março de 2018. Durante
uma semana, foram pesados e diagnosticados por tipologia e descarte (correto e incorreto) todos os resíduos
gerados pelo campus. Os dados indicaram que 79% do descarte estava sendo feito de forma regular (correto)
e 21% irregular (incorreto). Estes resultados serviram para apontar incorreções referentes ao descarte e, como
resposta a tais incorreções, foram definidas algumas ações. A comissão decidiu, por exemplo, que poderia,
através das bolsistas do projeto, dar continuidade à compostagem iniciada pelo projeto do Núcleo de Estudos
em Agroecologia (NEA), com o intuito de aproveitar os resíduos orgânicos resultantes da alimentação dos
alunos.

Foto 2 – Diagnóstico pré-sensibilização

Outros exemplos de ações de educação ambiental junto à comunidade foram atividades referentes ao
Dia da Água, Dia do Meio Ambiente e Criação e Seleção da identidade visual da comissão.
No dia 22 de março, dia mundial da água, foi realizada a atividade de intervenção “Dia da água: o IFSP
– Avaré valoriza cada gota” a fim de sensibilizar a comunidade quanto à importância da economia de água,
evitando o desperdício. Dentre as atividades, destacam-se o teste de pegada hídrica e o uso da TV do pátio
para divulgação de dados sobre o uso da água.
Foto 3 – Divulgação e teste de pegada hídrica para o Dia mundial da Água

No dia do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, a comissão gravou um documentário sobre o ciclo
de vida dos resíduos sólidos, abordando desde a coleta, o cotidiano de vida dos catadores de recicláveis da

Associação Amigos da Natureza, até as atividades de empresa que atua como intermediária na compra e venda
de material reciclável e apresentado para os alunos do ensino médio integrado e do superior. Em seguida, o
convidado Osvaldo Jr., da empresa Ecological, realizou a palestra “Ciclo da vida dos resíduos sólidos”.
Finalizando as atividades, a comissão realizou, junto aos alunos a gincana educativa “Qual o destino dos
resíduos”, cujo objetivo era que os participantes desses o destino correto a cada material.
Foto 4 – Programação Dia do Meio Ambiente

Foto 5 – Gincana Educativa

Na semana seguinte a essas atividades, entre 11 e 15 de junho, a comissão realizou um segundo
diagnóstico, a fim de verificar as mudanças pós-sensibilização. Desta vez, percebeu-se uma melhora
significativa, já que os dados indicaram correção de 89% (79% anteriormente) e 11% de incorreção (21%
anteriormente). Apesar da melhora, alguns descartes incorretos permanecem, tais como embalagens
engorduradas ou com líquidos e descarte incorreto de orgânicos. A partir desse diagnóstico, docentes e
bolsistas da comissão acharam necessário um aprofundamento teórico para dar suporte às atividades de
intervenção e para elaboração de material didático da educação ambiental. A atuação das bolsistas na produção
de material é feita com a supervisão dos membros docentes, envolvendo, de forma resumida, a legislação que
rege a disposição dos resíduos sólidos; as práticas e normas de compostagem e teorias e práticas relativas à
educação ambiental.
Foto 6 – Diagnóstico pós-sensibilização

Esse aprofundamento permitiu melhor embasamento teórico para as atividades de compostagem,
iniciadas em maio de 2018. Dessa forma, pretende-se obter, além da produção do composto, a conscientização
para o reaproveitamento integral dos alimentos e o desenvolvimento de bons hábitos nutricionais, evitando o
desperdício de alimentos por parte tanto dos profissionais que atuam na cozinha da escola quanto dos alunos.
Por isso, os dados da pesagem são enviados para o nutricionista do campus e a intenção é que os dados
coletados embasem a formulação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), em fase de
elaboração.
Foto 7 – Compostagem

Até o final do ano, a comissão dará continuidade às atividades até então realizadas. Entre as atividades,
estão previstos o terceiro diagnóstico de resíduos sólidos do campus, atividades de intervenção em sala de aula
na disciplina de Biologia e uma oficina de elaboração de uma mini composteira e conhecimentos acerca da
compostagem no evento #VemproIFSP, seleção da identidade visual da comissão, ação de intervenção junto
às alunas do projeto “Mulheres de Avaré” e a elaboração da segunda fase do PGRS.

IFSP Avaré realiza premiação OBMEP
No dia 11 de setembro, no auditório do IFSP – campus Avaré, professores e alunos se reuniram para
homenagear com certificados de participação os 17 estudantes do ensino técnico integrado, que representaram
a instituição na 13ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) ocorrida em
2017. No evento, foram condecorados 59% dos alunos que participaram da segunda fase da
OBMEP/2017 com Menção Honrosa, o que equivale a 10 alunos premiados. Os professores de Matemática do
campus Avaré também receberam certificados pelo bom desempenho de seus alunos. Parabéns a todos os
envolvidos pela excelente atuação!

IFSP Avaré: Projeto Integrado Ciências Biológicas
Durante o 1º. semestre e início do 2º. semestre de 2018, todas as turmas do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas participaram do desenvolvimento de uma ABP, ou seja, de uma Aprendizagem Baseada
em Problemas, que consiste em um tipo de metodologia ativa de aprendizagem. No início da ABP foram
formados grupos de trabalho e cada um recebeu uma imagem relacionada a um tema (meio ambiente e
sustentabilidade, genética, sexo e sexualidade, uso de tecnologia em sala de aula e equidade), a qual
representava um “gatilho” para que as equipes problematizassem o assunto. Em seguida, os grupos tiveram
que desenvolver uma pesquisa sobre o tema, além de um mapa conceitual, apresentados ao final do primeiro
semestre. No início do 2º.semestre, as equipes realizaram intervenções educativas (palestras, dinâmicas,
reutilização de pneus, dentre outras) com a comunidade interna e externa ao IFSP-Avaré, baseadas nos gatilhos
e problematizações, o que culminou com a apresentação dos resultados obtidos e trocas de experiências sobre
estas ações de caráter interdisciplinar.

1º Festival Esportivo do IFSP Avaré
Nos dias 04 e 05 de agosto aconteceu o primeiro evento esportivo oficial do IFSP Avaré. O festival
esportivo contou com a participação de 102 alunos do câmpus, nas modalidades futsal masculino e feminino e
tênis de mesa masculino.

Participação do IFSP Avaré nos JIF Regional
Aconteceu, na cidade de Belo Horizonte – MG, o JIF Regional 2018. O IFSP Avaré foi representado por
alunos, professores e servidores. Nossos alunos trouxeram na bagagem diversas medalhas. Parabéns a todos
os envolvidos!

