Boletim 3
Comissão de Divulgação
IFSP Avaré participou do desfile cívico
No dia 16 de setembro, servidores e alunos do IFSP Campus Avaré paticiparam do desfile cívico da
cidade de Avaré. Nossa instituição foi muito bem representada!

IFSP Avaré recebe as escolas da região na primeira edição do evento
#VemProIF

Entre os dias 17 a 19 outubro, o Câmpus Avaré promoveu a primeira edição do evento #VemProIF,
várias atividades foram preparadas para receber escolas de Avaré e dos municípios vizinhos, que vieram
conhecer o câmpus e os cursos por ele ofertados.
O evento é uma forma de divulgar as atividades desenvolvidas no câmpus, além de aproximar a
comunidade que o cerca.
Este evento ocorreu durante o período de inscrição para o Vestibulinho para os cursos básicos, mas a
divulgação não se limitou a esses cursos, contou, também, com divulgação dos cursos superiores, dos projetos
de pesquisa e projetos e cursos de extensão.

Curso de Tecnologia em Agronegócio, em parceria com o NEA, ofertou
cursos à Comunidade
Em pareceria com o NEA (Núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica), bolsistas e alunos
do Curso de Tecnologia em Agronegócio desenvolveram cursos com temas Flores Comestíveis e Produtos
Naturais de Higiene com Óleos Essenciais. Neste curso foram apresentados tópicos de grande interesse como:
História das plantas medicinais e aromáticas; Ingredientes de interesse; uso de aromáticas condimentares em
receitas e chás em casa, entre outros. Além disso, alunos participaram do 1o Encontro de Horticultura
Sustentável, que ocorreu na Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo.

IFSP Avaré - Participação e Premiação dos alunos na 26ª ORMUB
No dia 06 de outubro, alunos do Instituto Federal de São Paulo- Campus Avaré, participaram da 26ª
Olimpíada Regional de Matemática da Unesp - Bauru (ORMUB), promovida pelo Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências do Campus. Podem participar da ORMUB, alunos regularmente matriculados no
Ensino Médio das escolas públicas ou particulares da região. Cada unidade escolar pode inscrever até dois
alunos por série do Ensino Médio. Os representantes do Instituto Federal- Campus Avaré foram, Aharon Lewy
Mephitiz Melo Ferreira (1º Lazer), Aldebaran Lazaro Rodrigues (1º Mecatrônica), Marcos Victor Celestino de
Souza e Isabelle Yohana Honorio Torres (2º Mecatrônica), Natália Rossetto Cardoso (3º Lazer) e Caio Augusto

Hellmeister Bugari (3º Mecatrônica). A cerimônia de premiação, ocorrida no dia 01 de dezembro no Auditório
do Laboratório Didático de Matemática da Unesp-Bauru.
O aluno Aldebaran contemplado com certificado e medalha pela 3ª colocação para alunos do 1º ano do
Ensino Médio de Escolas Públicas. Parabéns ao todos!!!

IFSP Avaré promoveu mesa redonda intitulada “Racismo no Ambiente
escolar”
No dia 21 de novenbro, a equipe da Comissão de Formação Continuada em conjunto com o Núcleo de
Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas Formação Continuada (NAPNE) e a
Coordenadoria Sociopedagógica promoveram a realização de uma mesa redonda intitulada “Racismo no
Ambiente Escolar”. O evento, cujo público-alvo foi a equipe docente, contou com a participação dos debatedores
Vinícius Conceição Silva Silva (Coordenador do Núcleo de Promoção da Diversidade Sexual e Racial da
Defensoria Pública de Avaré) e Pro.f Dr. Christian F. dos S. Moura (Professor de História do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico – Instituto Federal de São Paulo - câmpus Campos do Jordão e Pesquisador do NEABI
- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFSP).
Na oportunidade, o grupo presente pôde debater e refletir a respeito da dinâmica do racismo na
sociedade brasileira e os impactos no contexto escolar, com ênfase na importância de seu enfrentamento e
desconstrução nas relações sociais.

Curso de Fotografia do IFSP Avaré promove a 4a exposição Fotográfica
No dia 20 de novembro, ocorreu no Câmpus Avaré a 4ª edição da Exposição Fotográfica do Curso de
Fotografia. Essa é a 4ª edição desta exposição e foi realizada pelos alunos concluintes do curso de Extensão
em Fotografia que ocorre anualmente e sempre apresenta bastante procura pela comunidade externa.
Cada aluno expos 2 fotos mostrando sua visão conceitual sobre o tema “Liberdade” que foi escolhido
pelos professores Hugo de Souza e Pércia Helena Sabbag. Cada ano a exposição segue um tema que auxilia
os alunos a colocarem na prática os conhecimentos desenvolvidos durante o curso.

IFSP Avaré: Técnico em Agroindústria – Projeto Integrador
No dia 04 de dezembro, os alunos do terceiro ano do Curso Técnico em Agroindústria Integrado,
apresentaram com sucesso a etapa final do Projeto Integrador (TCC) para os professores envolvidos no projeto
e alunos do segundo ano. No dia 05 de dezembro, realizaram a apresentação em forma de pôster para uma
banca avaliadora.

Ainda como parte do projeto, que teve como tema “Bebidas”, os alunos tiveram a oportunidade de
conhecer a fábrica da AMBEV – Cervejaria de Agudos, em uma visita técnica.

Curso técnico de Mecatrônica integrado realiza visita técnica
No dia 06 de dezembro, os alunos do curso Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio, fizeram
visita ténica à concessionária Mercedez.

IFSP Avaré: Licenciatura em Ciências Biológicas
Aconteceu, no dia 28 de setembro, o I Encontro do Pibid do Núcleo de Iniciação à Docência composto
por alunos e professores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas dos Câmpus Avaré e Barretos.
Durante o encontro, os alunos puderam compartilhar as experiências vividas no Pibid bem como conhecer as
práticas, desenvolvidas no âmbito do Programa, em outras escolas. Foi um momento muito enriquecedor e
satisfatório para todos os envolvidos no trabalho, pois foi possível avaliar o quão significativo tem sido o trabalho
na formação dos licenciandos.

IFSP Avaré: “Día de Muertos” e Dia do Halloween.
No dia 01 de novembro, como parte das disciplinas de Língua Espanhola II e Inglês Instrumental dos
cursos superiores de Letras e de Agronegócio, respectivamente, os alunos comemoram duas datas bastante
significativas para os falantes dos respectivos idiomas. O “Día de Muertos” é celebrado, principalmente, no
México, nos dias 1 e 2 de novembro. Entre as festividades da data, os mexicanos preparam um altar de
oferendas para os parentes defuntos, os quais, de acordo com a tradição, virão visita-los nessa data. Segundo
a crença, no dia 1 vêm as crianças já falecidas e no dia 2 os adultos. Foi nesse clima que a turma preparou o
seu altar de oferendas.
Já o Halloween, realizado em grande parte dos países ocidentais, é mais representativo nos Estados
Unidos. Teve sua origem nas festas pagãs do povo celta, que comemorava o fim do período de verão e início
do inverno. Por isso, é uma festa comemorativa entre os dias 30 de outubro a 02 de novembro e, geralmente,
é celebrado na véspera do dia dos mortos, 31 de outubro. Acreditava-se que nesta data, os espíritos dos mortos
regressavam para visitar as suas casas e também poderiam surgir assombrações para amaldiçoar os animais
e as colheitas. Todos os símbolos utilizados pelos celtas tinham como objetivo afastar os maus espíritos.
De acordo com as professoras das disciplinas, Elaine Hoyos e Maressa Vieira, as atividades de
comemoração auxiliaram nos processos de aprendizagem, ao trabalharem o gênero textual receita e também
os verbos regulares e irregulares em inglês com os alunos do Agronegócio.
Para concretizar a ação, os alunos desenvolveram um estudo diferenciado do conteúdo e expuseram
seus trabalhos a todos da sala. Para finalizar, os alunos produziram em grupo algumas comidas “assustadoras”,
apresentando as receitas para uma banca composta pelas professoras Maressa Vieira e Gabriela Arduíno, o
que fez com que os alunos praticassem a pronúncia e escrita. No final, todos comemoraram provando as
receitas.
Afinal, aprender um idioma também é procurar entender e vivenciar a cultura e a tradição de seu povo!

IFSP Avaré: Projeto Integrador Licenciatura em Letras
De 27 a 30 de novembro, foram realizadas as apresentações dos trabalhos produzidos ao longo do ano
de 2018 pelos alunos dos dois módulos de Letras, 2º e 4º semestres. As apresentações foram todas no auditório
do IFSP-AVR, a partir das 19h10 e abertas ao público, por meio do evento denominado II PROLETRASIF.
Nessa edição do evento, os alunos do 2º semestre, divididos em grupo, tiveram que executar uma aula de 20
minutos frente a uma banca avaliadora sobre o tema “Ética e Cidadania”. Os trabalhos foram excelentes e
envolveram análises literárias, linguística, educação inclusiva (capacitismo) e o ensino de espanhol.
Os alunos do 4º semestre produziram, em grupos, documentários sobre o tema “Arte e Literatura”, os
quais foram exibidos a todos os participantes do evento, surpreendendo todos com as mais variadas
abordagens. No início de 2019, os documentários serão disponibilizados para a apreciação de todos na

televisão do pátio e em outros meios de divulgação. Aproveitamos para parabenizar os docentes envolvidos
nesse projeto tão enriquecedor e gratificante!

IFSP Avaré: Tecnologia em Gastronomia
No dia 10 de dezembro, os alunos do 2º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia
finalizaram o semestre com uma atividade prática. Cada praça planejou, elaborou e executou 4 produções
(canapés e finger food) para uma banca avaliadora. Os resultados foram incríveis e os alunos se superaram.
Demonstraram conhecimento e domínio técnico. A atividade foi um sucesso!!!

IFSP Avaré: Curso técnico Concomitante em Eventos
Os alunos do Alunos do curso Técnico Concomitante em Eventos do IFSP Avaré promovem festa de
aniversário coletiva no Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de Avaré – NOCAIJA.
O NOCAIJA constitui-se basicamente de crianças e adolescentes com faixa etária entre 6 a 15 anos,
provenientes de diversos bairros do município, com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, que
em alguns casos apresentam condições de vida precárias, tornando-as suscetíveis a vícios e conflitos no
relacionamento.

Coleção de Grau dos cursos do IFSP Avaré
Ocorreu, no dia 12 de dezembro, a cerimônia de Colação de Grau dos cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio em Agroindústria, Lazer e Mecatrônica, cursos Concomitante e Subsequente em Eventos e
Mecânica e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Auxiliar e Hospedagem. O evento contou com a
presença de professores, servidores, alunos e seus familiares.

