Acolhimento da
Comunidade do IFSP-SBV 1Sem/2021
Prof. Breno Lisi Romano
“Educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o
mundo” – Paulo Freire

Objetivo do Acolhimento (Live)
 Calendário Acadêmico
 Coordenadores de Curso
 Como serão as atividades de Ensino Remoto Emergencial (ERE)
 Setores do IFSP-SBV
 Email Institucional
 Ambientação do Moodle
 Serviços da Biblioteca
 Parceria com a Microsoft
 Grupos de Whatsapp
 Veteranos
 Ingressantes
 Pais e/ou Responsáveis

 Assistência Estudantil / Equipe Sociopedagógico

Calendário Acadêmico – Técnicos
Integrados ao Ensino Médio (Cursos Anuais)
 1º Bimestre: 24 de Março/21 até 22 de Maio/21
 2º Bimestre: 24 de Maio/21 até 30 de Julho/21
 Recesso: 02 até 17 de Agosto/21
 3º Bimestre: 18 de Agosto/21 até 23 de Outubro/21
 4º Bimestre: 25 de Outubro/21 até 12 de Janeiro/22
 Recesso do Natal e Ano Novo: 18 de Dezembro/21 até 02 de Janeiro/21

 Férias Discente: 13 de Janeiro/22 até 15 de Fevereiro/21
 Início das Aulas do Ano Letivo de 2022: 16 de Fevereiro/21

Calendário Acadêmico – Técnicos Concomitantes,
Superiores e Pós-Graduações (Cursos Semestrais)
 1º Semestre: 24 de Março/21 até 30 de Julho/21

 Recesso: 02 até 17 de Agosto/21

 2º Semestre: 18 de Agosto/21 até 12 de Janeiro/22
 Recesso do Natal e Ano Novo: 18 de Dezembro/21 até 02 de Janeiro/21

 Férias Discente: 13 de Janeiro/22 até 15 de Fevereiro/21

 Início das Aulas do Ano Letivo de 2022: 16 de Fevereiro/21

Coordenadores dos Cursos Técnicos










Técnico Integrado em Eletrônica (Ensino Médio)


Prof. Lincoln Amaral



Email: lincoln@ifsp.edu.br

Técnico Integrado em Informática (Ensino Médio):


Prof. Márcio Roberto Martins



Email: marciorobertom@ifsp.edu.br

Técnico em Administração (Concomitante/Subsequente):


Profa. Fernanda Carla de Oliveira



Email: fernanda.oliveira@ifsp.edu.br

Técnico em Automação Industrial (Concomitante/Subsequente):


Prof. Esdras Nicoletto da Cunha



Prof. Roberto Nunes Duarte



Email: esdras.nicoletto@ifsp.edu.br



Email: rnduarte@ifsp.edu.br

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (Concomitante/Subsequente):


Prof. Diego Cesar Valente e Silva



Email: diegovalente@ifsp.edu.br

Coordenadores dos Cursos Superiores
 Bacharelado em Ciência da
Computação:

 Licenciatura em Ciências Naturais:
habilitação em Física

 Prof. Ricardo Scarcelli

 Prof. Lincoln Amaral

 Email: scarcelli@ifsp.edu.br

 Email: lincoln@ifsp.edu.br

 Licenciatura em Ciências Naturais:
habilitação em Química
 Prof. Alexandre Bueno Santa Maria
 Email: ale.santamaria@ifsp.edu.br

 Engenharia de Controle e
Automação:
 Prof. Roberto Nunes Duarte
 Email: rnduarte@ifsp.edu.br

 Tecnologia em Processos
Gerenciais
 Prof. Vagner Renato Rovani
 Email: profvag@ifsp.edu.br

 Tecnologia em Sistemas para
Internet
 Luiz Angelo Valota Francisco
 Email: lavfrancisco@ifsp.edu.br

 Prof. Jose Eduardo M. Villas Boas
 Email: eduardovillasboas@ifsp.edu.br

Coordenadores dos Cursos de PósGraduações
 Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de
Aplicações para Dispositivos Móveis:
 Prof. David Buzatto (em transição)
 Email: davidbuzatto@ifsp.edu.br

 Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na
Educação:
 Profa. Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues
 Email: rosanaferrareto@ifsp.edu.br

 Pós-Graduação Lato sensu em Humanidades:
Ciência, Cultura e Sociedade:
 Prof. Lucas Labigalini Fuini
 Email: lucasfuini@ifsp.edu.br

Ensino Remoto Emergencial (ERE)
 O Ensino permaneça na Modalidade de Ensino Remoto Emergencial para o 1º Bimestre
de 2021 (Previsão de término do 1º Bimestre: 22/05/2021)
 Seja feita uma nova avaliação a cada 01 mês, após o início do Ano Letivo de 2021
(Previsto para: 24/03/2021)
 Caso o cenário se altere e o IFSP-SBV decida realizar o Ensino na Modalidade Presencial ou
Híbrida, será necessário 01 mês para implantação e adaptações nas instalações do IFSP-SBV e,
neste período, as aulas permanecerão remotas

Como serão as Atividades de ensino?
 Não entraremos na discussão do que é melhor: Ensino Remoto ou Presencial
 É o que a situação nos permite hoje
 Prioridade a vida

 IFSP-SBV adotará, neste momento, Atividades de Ensino Remota Emergencial
 Sequências didáticas construídas em consonância com os objetivos, conteúdos e conhecimentos
preconizados por cada curso; Vídeos educativos, de curta duração, por meio de plataformas digitais,
mas sem a necessidade de conexão simultânea; Atividades on-line síncronas; Estudos dirigidos, pesquisas,
projetos, entrevistas, experiências, simulações; Utilização de correios eletrônicos, aplicativos de batepapo, redes sociais, podem ser utilizadas para estimular e orientar os estudos; Materiais impressos como
tutoriais, textos de conteúdo, apostilas, listas de exercícios

 Mudanças quanto a forma de ensino poderão ocorrer, mas todos serão avisados com
antecedência e depende das condições da pandemia do COVID-19
 Professores irão mesclar entre as atividades possíveis, de acordo com o curso em questão
 Plantão de Dúvidas Docente: semanal, síncrono e em horários previamente definidos
 Plataformas Oficiais: Moodle e SUAP
 Docentes poderão complementar com ferramentas auxiliares para o ensino: Microsoft Teams, Google
Meet, Google Sala de Aula, etc..

Como serão as Atividades de ensino?


Autonomia pelos Cursos:
 Pensando nos alunos, nas características do curso e na qualidade do ensino, terá autonomia quanto a execução do
ERE (Portaria nº2337 permite)
 Decisão dos órgãos colegiados dos cursos



Em 2021, existirá apenas um tipo de execução de curso:
 Fluxo Normal: todas as disciplinas realizadas concomitantemente
 Justificativas:
 Diluir a carga horária das disciplinas ao longo do semestre
 Não prejudicar um eventual retorno no meio do bimestre/semestre



Os coordenadores de Curso irão disponibilizar uma grade com as informações das disciplinas no ERE (Professor, Ferramentas
Utilizadas com links, Horários dos Atendimentos, etc.)



Presença x Participação  Frequência no ERE



Tanto o calendário acadêmico quanto a forma como as atividades de ensino acontecem podem sofrer alterações 
Sempre aprovado pelo CONCAM e com Aviso Antecipado à toda Comunidade

Setores do IFSP-SBV












Secretaria Acadêmica (Coordenação de Registros Acadêmicos):


Informações sobre atestados de matrícula e frequência, matrícula em cursos regulares (Médio, técnico, superior e pós-graduação) e questões
referentes à registros acadêmicos



Email: cra.sbv@ifsp.edu.br

Biblioteca (Coordenação de Biblioteca):


Para informações sobre empréstimos e devoluções de livros e consultas aos sistemas da biblioteca (pergamum)



Email: biblioteca_sbv@ifsp.edu.br

Serviço Sociopedagógico (Coordenação Sociopedagógica):


Atividades referentes à assistência estudantil, acompanhamento pedagógico dos cursos e reunião de pais e alunos com pedagogos, Técnico
em Assuntos Educacionais e Psicóloga



Email: csp.sbv@ifsp.edu.br

Tecnologia da Informação (Coordenadoria de Tecnologia da Informação):


Suporte em tecnologia da Informação, gerência da rede e internet e manutenção aos laboratórios de informática e sistemas estudantis e
administrativos



Email: ctisbv@ifsp.edu.br

Extensão (Coordenação de Extensão):


Atividades e documentação envolvendo estágios de alunos do campus, cursos de extensão (cursos rápidos) e acordos de cooperação entre
o campus e entidades externas



Email: estagio_sbv@ifsp.edu.br

Pesquisa e Inovação (Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação):


Atividades e documentação envolvendo grupos de pesquisa e inovação no campus



Email: cpisbv@ifsp.edu.br

Email Institucional
 Com atividades remotas de
ensino, é muito importante
todos os alunos providenciem
o email institucional do IFSP 
Acesso à ferramentas que
utilizamos

https://suap.ifsp.edu.br/

 Instruções para a criação e
acesso do email institucional:
https://www.ifsp.edu.br/notici
as/609-e-mail-do-ifsp-paraalunos-e-simples-e-rapido
 Termo
de
Autorização
(Menores de Idade): Já foi
enviado na Matrícula
 Se estiver com problema,
entrar em contato com a
Secretaria
Acadêmica:
cra.sbv@ifsp.edu.br

Como acesso minha conta de e-mail de aluno?
Ao acessar o Suap na página inicial, no quadro de
Links Úteis, acesse Email Institucional  Utilize o
endereço de e-mail escolhido e siga as instruções
enviadas para seu e-mail pessoal.

Parceria com a
Microsoft
Solicitar o acesso ao Microsoft Office 365
Educação  Permite utilizar o Office 365
e também o Microsoft Teams: ferramenta
de apoio ao ensino que alguns
professores do IFSP-SBV adotam.
O passo a passo para esta solicitação encontra-se a seguir:
1.

Acesse: https://www.microsoft.com/ptbr/education/products/office/default.aspx

2.

Digite seu endereço de e-mail institucional e clique em Acesse o Office
gratuitamente

3.

Selecione a opção: Eu sou um aluno

4.

Preencha seu nome, sobrenome, crie uma senha e digite o código de
verificação que foi enviado para seu e-mail institucional

5.

Leia os termos e, caso concorde com os mesmos, clique em Iniciar

6.

Caso sejam exibidas novas telas, leia o conteúdo e responda às
solicitações

7.

Acesse o Office 365 através do endereço www.office.com com seu email institucional e a senha criada no passo 4

8.

Cadastre um e-mail alternativo e telefone para contato, conforme
instruções.

Ambientação do Moodle


Moodle: É a plataforma oficial do IFSP-SBV como Ambiente de
Aprendizagem




Link: https://moodle.sbv.ifsp.edu.br/

Todas as disciplinas terão seus conteúdos disponibilizados no
Moodle
 Cada professor gerencia a sua disciplina



Aos alunos Ingressantes:
 Todos devem participar do Curso de “Ambientação para
Educação Remota Emergencial” no Moodle do câmpus com seu
bv e senha
 Aprender a utilizar os principais recursos de nossa plataforma de ensino

 Link para o Curso:
https://moodle.sbv.ifsp.edu.br/course/view.php?id=1460
 Fazer a autoinscrição inserindo a senha: ifspsjbv
 Caso você saibam acessar a plataforma Moodle:
 Vídeo: https://youtu.be/X8KGB8K7uGY
 Guia Primeiro Acesso ao Moodle (CTI):
https://www.sbv.ifsp.edu.br/images/2021/Arquivos/Guia_Primeiro_A
cesso_ao_Moodle_-_IFSP-SBV.pdf

Horários dos Cursos
 Pelo SUAP: https://suap.ifsp.edu.br/
 Pelo Portal Institucional: https://sbv.ifsp.edu.br/HorarioEletronico/

Grupos de Whatsapp
 Objetivo: Comunicação Ágil/Dinâmica entre o IFSP-SBV e a Comunidade (Alunos e
Pais/Responsáveis)

 Meio oficial - Nunca deixar de acessar o Portal do IFSP-SBV:
 https://www.sbv.ifsp.edu.br/

 Grupos de Ingressantes:
 Técnicos (Integrados e Concomitantes): https://chat.whatsapp.com/BDuunmxH7g5FA2KjYQrqWF
 Superiores: https://chat.whatsapp.com/HAnUQwBUYwlB1enumIeYeW
 Pós-Graduação em Humanidades: https://chat.whatsapp.com/FEIB062Jqqd73veP7cBzWg

 Grupos de Pais e Responsáveis: https://chat.whatsapp.com/LW3Xuq6aWNH2aoAunr3TvN

Assistência Estudantil / Equipe
Sociopedagógico
 Apresentação da Psicóloga Sandra

