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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

• Fundado em 1909, por Nilo Peçanha.

• O IFSP é composto por uma reitoria, localizada em São Paulo, e 36 campi em todo o
estado de São Paulo;

• Em 1988 foi criada a primeira unidade descentralizada, Cubatão.
(79 anos depois).

• Em 1996 foi a vez de Sertãozinho (8 anos)

• 11 anos depois começou o projeto de expansão, mas a instituição já tinha 98 anos.
• O Câmpus São João da Boa Vista iniciou suas atividades em 13.02.2007. Completou 14
anos de existência, começou como CEFET-SP, com um curso Técnico em Informática.





O IFSP Câmpus São João da Boa Vista atualmente
oferece as seguintes modalidades de cursos:

•Técnicos:
•Integrados: Informática e Eletrônica

•Concomitante e subsequente:
•Automação Industrial, Administração e Manutenção e Suporte em Informática

•Tecnologias: Tecnologia em Sistemas para Internet e Tecnologia em Processos Gerenciais

•Engenharia: Controle e Automação

•Licenciaturas: Química e Física

•Bacharelados: Ciência da Computação

•Pós-Graduação: Humanidades, Informática na educação e Dispositivos móveis



Aproveitamento:

Média: 06

Frequência mínima obrigatória:

75% às aulas e demais atividades letivas

Organização Didática



• Frequência, abono de faltas (casos previstos em 
lei); (doença infecto contagiosa, serviço militar e 
licença gestante)

• Regime de Exercícios Domiciliares;

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
NORMA ACADÊMICA



Coordenadoria Sociopedagógica

Equipe:

PSICÓLOGA

Sandra

csp.sbv@ifsp.edu,br



Coordenadoria Sociopedagógica

Equipe:

csp.sbv@ifsp.edu,br



CORONAVÍRUS

COMO FICA O 
ATENDIMENTO

NO IFSP?



Coordenadoria Sociopedagógica

A equipe sociopedagógica está em trabalho remoto.
Entre em contato conosco, queremos tirar suas
dúvidas:

- Dúvidas com relação à assistência estudantil;
- Problema com a frequência escolar;
- Desempenho escolar;
- Contato com os professores;
- Problemas emocionais;
- Outras dúvidas.

csp.sbv@ifsp.edu,brContato:



Coordenadoria Sociopedagógica

CUIDANDO DA SUA SAÚDE 
MENTAL EM TEMPOS DE 

CORONAVÍRUS



Não se sinta sozinho!

Procure manter contato com as pessoas que você ama!
Peça ajuda! 



Para se organizar no ensino a distância: 

➢Tenha uma agenda e compartilhe com todos da casa. 

➢Planeje seus estudos a sós, de acordo com as matérias que você 
tiver naquele dia na plataforma. Ou então, tente seguir a antiga 
grade de horários presencial. 

➢Tente encaixar as disciplinas que exijam mais concentração nos 
momentos em que a casa estiver mais “silenciosa”. 

➢Planeje o dia seguinte na noite anterior. 

➢Faça intervalos durante o horário de estudo para comer, ler algo 
agradável, socializar com a família, etc.

➢Bloqueie as redes sociais enquanto estiver estudando e se dê 
como “recompensa” nos intervalos.



O que mais posso fazer?

➢Tire o pijama, arrume-se como se fosse para escola! 

➢Tenha uma alimentação balanceada

➢Mantenha a rotina de sono parecida com a mesma quando 
você saía de casa.

➢Não se esqueça de encaixar atividades prazerosas (livros, 
filmes, dança, música, jogos).

➢Aprenda a se exercitar em casa (conte com a internet para 
isso).

➢Entre em contato com seus professores, amigos.

➢Revise alguma matéria que você não tenha domínio.



O objetivo: Democratizar as condições de permanência no IFSP, minimizar o efeito das
desigualdades sociais e, com isso, reduzir a evasão escolar, além de promover a inclusão social;

Tipos de auxílio: moradia, transporte, alimentação, saúde, creche e material didático-
pedagógico;

Forma de seleção:
Inscrição pelo site, seguindo-se as orientações do Edital publicado na página do câmpus;
Entrega da documentação comprobatória pelo SUAP e pelo e-mail da Coordenadoria
Sociopedagógica, Análise social da situação socioeconômica de cada inscrito.

Classificação, etapa de recursos e publicação do Resultado final.

A importância do aluno assistido frequentar às aulas. Acompanhamento dos estudantes do PAE.

PAP – PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA



PROGRAMA DE AUXÍLIO A 
PERMANENCIA

Assistência Estudantil.

.

Renovação: 
- Já foi feito o processo de renovação de 2021

Alunos novos:  
- O  Edital será publicado no site do IFSP na próxima semana, os alunos devem se 
inscrever pelo SUAP, é necessário colocar a senha do aluno, inserir a documentação 
pedida no SUAP. 
- Abrir uma conta no banco no nome do aluno (Olhar no site o tutorial para abrir 

uma conta online), depois enviar para a CSP.
- Entrevistas serão feitas pelo telefone.

Contato: csp.sbv@ifsp.edu,br



PROGRAMA “Alunos Conectados” 

.
Objetivo: Receber o CHIP de celular para utilização da internet para auxiliar nas aulas

durante o ensino remoto.

Informamos que o chip, com dados móveis (4G), se encontra pronto para o uso, o pacote de

dados é de 20(GB) mês e a validade é de 6 meses, a partir da ativação do chip. O plano do

aluno está previsto permitir o roteamento do sinal WiFi na modalidade “hotspot”, para

dispositivos como “tablets”, “notebooks” e computadores.

Como se inscrever: Publicação do edital no site, se inscrever pelo SUAP.

Contato: csp.sbv@ifsp.edu,br



NAPNE
NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

A legislação é explícita quanto à obrigatoriedade em matricular e acolher todos os
alunos, independente de suas necessidades ou diferenças. Mas, a inclusão deve ir além
das leis; deve referir-se ao que é importante para cada ser humano, em cada época
específica de sua vida, respeitando seus momentos, suas capacidades e necessidades.



REPRESENTATIVIDADE 
DO ALUNO NO IFSP 

Fiquem atentos ao nosso site!

Aproveitem todas oportunidades para aprender!

O objetivo do IFSP é formar não apenas técnicos, profissionais
para o mercado de trabalho, mas o cidadão que sejam
agentes transformadores na sociedade.



REPRESENTANTE DE TURMA

 É escolhido no início do período letivo pelo voto de confiança da maioria dos colegas da sala;
Ele é o multiplicador das informações institucionais transmitidas pelos professores,
coordenadores de curso, equipe sociopedagógica e diretoria; É ele quem participa dos
Conselhos de Classe Consultivos/Pedagógicos.

Vídeo da Aline – Integrado em Informática 



GRÊMIO ESTUDANTIL

Alunos que participam
das agremiações
desenvolvem o
espírito de liderança e
trabalho em grupo.

Vídeo da Nicole e 
Keren – Integrado em 
Informática



REPRESENTATIVIDADE ENSINO SUPERIOR: ATLÉTICA

Vídeo Bruno – Engenharia de Controle e Automação 



REPRESENTATIVIDADE DO ALUNO NO IFSP 

- Diretório Acadêmico
- Conselhos Consultivos
- CONCAM: Conselho de Câmpus
- CONSUP: Conselho Superior

Vídeo do Carlos Fadiga – Pós Graduação em Humanidades



ESTÁGIO NO IFSP

Vídeo do Gabriel – Técnico em Manutenção e Suporte em Informática



IFSP MUSICAL

Vídeo da Beatriz – Integrado em eletrônica



BOAS  VINDAS 

Vídeo da Mariana  
Licenciatura 

Vídeo da Noely – Pós 
Graduação em Humanidades



SEJAM MUITO BEM VINDOS!!!


