
O Câmpus Birigui do IFSP realizou 
nesta terça-feira, dia 28/07, a pri-
meira parte da integração do 2º 
semestre de 2015, voltada aos alu-
nos ingressantes e aos veteranos. O 
coordenador do setor sociopedagó-
gico, Rafael S. Mindin, apresentou o 
evento, que serviu como boas-vin-
das aos estudantes e explicação do 
funcionamento da escola. 
Os servidores entregaram aos alu-
nos um roteiro da página virtual do 
Câmpus Birigui, que os orienta no 

uso. Por meio do roteiro, os discentes 
podem encontrar importantes infor-
mações disponibilizadas no site, in-
cluindo o Manual do Aluno, que está 
sendo ofertado apenas virtualmen-
te, em favor da sustentabilidade.
O destaque da Integração foi a pales-
tra do professor Deidimar Alves Brissi, 
intitulada “A educação para o mal: sin-
tomas de uma civilização primitiva”. 

Nela, o professor propôs uma profun-
da análise sobre como a sociedade e 
os meios de comunicação transmitem 
de maneira velada padrões sociais 
relativos a raça, etnia, gênero e sexu-
alidade, padrões estes que as pessoas 
vão inconscientemente assimilando e 
aceitando sem refletir.

(Texto e foto: Ana Caroline Avanço )

Na última quarta-feira, dia 5 de agos-
to, as turmas ingressantes de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Auto-
mação Industrial (superior e técnico) 
e os calouros de Turismo foram recep-
cionados no Câmpus Cubatão por to-
dos os diretores e coordenadores de 
curso no auditório, onde receberam 
folderes de boas-vindas da PRE. 

Na sequência, a equipe da Comuni-
cação Social acompanhou os alunos 
em uma visita de reconhecimento 
do câmpus. Para fechar a programa-
ção, os alunos da disciplina Técnicas 

de Recreação e Lazer, orientados 
pelo professor Thiago Schulze, con-
duziram junto aos calouros a brinca-
deira de pega-pega e estoura balão. 
(texto:  Lívia Reis | Foto: Victor Lomnitzer)
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No último dia 3 de agosto, teve início 
no Câmpus Jundiaí o Curso de Técni-
co em Informática para Internet (EaD), 
ligado ao Câmpus São João da Boa Vis-
ta. Houve uma aula inaugural, em que 
parte dos 50 alunos do curso foram 
recepcionados pelos servidores do 
IFSP. No mesmo dia, outros 12 alunos 
do curso Técnico em Comércio, que se 
inscreveram no curso através da cha-
mada pública, também iniciaram suas 
atividades no câmpus. 

(texto: Márcio Teixeira | Foto:  Márcio Teixeira)



Na noite de 3 de agosto, o Câmpus 
Bragança Paulista realizou atividade 
de acolhimento dos alunos ingres-
santes dos cursos Técnico em Me-
catrônica e Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas.
Após exibição do vídeo institucional, 

o diretor Maurício Costa Carreira ex-
pôs um breve histórico do IFSP e do 
câmpus, além de apresentar a mis-
são institucional, o perfil dos estu-
dantes e as metas do câmpus.
A Coordenadoria Sociopedagógica, 
representada pela servidora Mirtes 
Ione Ujikawa, divulgou informações 
sobre o NAPNE, a Assistência Estu-
dantil e o Programa de Bolsas. Os 
servidores Ânteni de Sousa Belchior, 
representando a Coordenadoria de 
Extensão, e Victor Oscar Martins Claro, 
representando a Coordenadoria de 
Pesquisa e Inovação, também apre-
sentaram as atividades e programas 
de seus setores aos novos estudantes.
A seguir, estudantes egressos rela-
taram a realidade dos cursos e do 
mercado de trabalho. Sandra Cristi-
na Martins de Oliveira, ex-aluna do 

Técnico em Programação e Desen-
volvimento de Sistemas e do Tecno-
logia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, narrou as dificuldades 
encontradas e a dedicação exigida 
pelo curso, e comparou como foram 
os trabalhos em empresas de Bra-
gança Paulista, São Paulo e outras 
cidades da região. Gustavo Henrique 
Crochiquia, egresso do curso Técni-
co Concomitante em Mecatrônica, e 
atualmente estudante de Tecnologia 
em Mecatrônica Industrial, também 
relatou as exigências do curso e o 
trabalho desenvolvido como técnico 
em empresa da área de tecnologia.
Por fim, os professores Luciano Gui-
marães Mendes e Luiz Fernando Ti-
baldi Kurahassi apresentaram o cur-
so Técnico em Mecatrônica.
(texto: Karin Kagi | Fotos:  Ânteni de Sousa Belchior)

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA

SEMANA DE ACOLHIMENTO
O QUE ROLOU PELOS CÂMPUS

AGOSTO
2015

DIRETORIA DE
POLÍTICAS DE ACESSO

DIRETORIA DE
PROJETOS ESPECIAIS

SEMANA DE ACOLHIMENTO
O QUE ROLOU PELOS CÂMPUS04

AGOSTO
2015

O Câmpus Votuporanga do IFSP reali-
zou nos dias 29 e 30/07/2015 a recep-
ção dos alunos ingressantes dos cur-
sos técnicos noturnos do 2º semestre 
de 2015. O Gerente Educacional De-
vair Rios Garcia apresentou aos alunos 
um resumo das atribuições dos servi-
dores do câmpus. Também foi realiza-
da uma visita em cada setor da escola. 

(Texto: Fernando Barão de Oliveira | Foto:  Jordânia 

Maria Foresto Ozório)
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