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Fevereiro Laranja  é voltado à Conscientização sobre a Leucemia.

Você sabe acessar sua conta no 
SUAP? 

Por Greissy Nayara

Ao entrar no IFSP, todo aluno é cadastrado no SUAP, um

sistema online que reúne várias informações sobre sua vida

acadêmica. Para te ajudar, criamos um passo a passo, confira:

1- Acesse o site: suap.ifsp.edu.br (ou você pode encontrar na

página do seu Câmpus, na barra sistemas institucionais, a opção

SUAP;

2- Clique em primeiro acesso/ trocar de senha (tenha seu CPF em

mãos);

• No campo matrícula: Digite seu prontuário com a sigla do seu

Câmpus na frente. Exemplo: Câmpus Jundiaí (JD);

• Ao clicar em enviar, serão enviadas para o seu e-mail pessoal as

instruções de como ter seu primeiro acesso;

• Com a utilização desse sistema acadêmico, o aluno pode ter

acesso às notas, faltas, calendário acadêmico e links úteis.

Os links úteis são os programas educacionais acessados via SUAP

oferecidos pelo Instituto, sendo eles: Google For Education, Office

365 For Education e Microsoft Imagine, a Biblioteca Pergamum e a

Biblioteca Virtual Pearson (para seu acesso, é necessário ter seu e-

mail institucional).

Agora você deve estar se perguntando: como posso criar meu e-

mail institucional? Os passos são os seguintes:

(CASO SEJA MAIOR DE IDADE, PASSE PARA O PASSO 2)

1 - O primeiro passo é pedir na secretaria um formulário para

liberação de sua conta pelo responsável;

• A permissão será feita após a entrega do formulário preenchido.

2 - Entre na sua conta SUAP:

• Vá para o quadro informações e avisos;

• Clique em “E-mail institucional”;

• Escolha seu e-mail (você terá várias opções de nome de usuário,

escolha a que mais lhe agradar);

3 - Um e-mail de acesso será enviado para o seu e-mail pessoal

com as informações finais;

• Caso NÃO receba o e-mail de acesso, siga os próximos passos:

4 - Clique em cima de seu perfil do SUAP:

• No final da página, você verá o nome do seu e-mail acadêmico e

ao lado a chave de primeiro acesso;

• Digite o código da chave de primeiro acesso como senha de seu

e-mail institucional;

Parabéns! Agora você já tem sua conta SUAP e seu e-mail

institucional. Caso não consiga acessar algum deles, procure um

servidor da TI no Câmpus. Bom uso!

Clube de estudos

Por Adriana Fernandes

Coordenadoria de Apoio ao Ensino

Pensando em criar um espaço acolhedor e que pudesse

servir de ponto de encontro e de apoio mútuo entre os alunos,

surgiu a ideia de montarmos um Clube de Estudos no Câmpus.

Será um espaço que os alunos terão à disposição deles

durante o dia todo, no laboratório multidisciplinar (exceto quando

houver reserva da sala para outras demandas), para focarem

exclusivamente nos estudos. Para isso, organizaremos as

demandas por disciplinas ao longo dos dias da semana,

reservando cada dia para o estudo de duas ou três disciplinas da

área básica. Além disso, haverá monitores para acompanhar

cada disciplina após os horários das aulas.

A seleção para monitoria se dará em processo a ser

organizado pela Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) em

conjunto com os professores, no início do semestre letivo. Haverá

uma conversa com os alunos para planejarmos a melhor

organização do espaço para estudos, considerando as diversas

utilidades da sala multidisciplinar – e, para isso, contamos com a

colaboração de vocês! Vamos deixar o espaço com a nossa cara!

Fique ligado!

IF – Instituto Federal

CAE – Coordenadoria de Apoio ao Ensino

CRE – Coordenadoria de Registros Escolares

TI – Setor de Tecnologia da Informação

DAA – Diretoria Adjunta de Administração

DRG – Diretoria Geral

PAE – Política de Assistência Estudantil
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Bibliotecas: Conheça as opções
para adquirir conhecimento

Por Carine Guzzi e Graziele Batista

A Biblioteca Clarice Lispector do Instituto Federal de

Jundiaí é um dos melhores lugares dentro do Câmpus,

principalmente para os alunos que passam muito tempo

estudando, pesquisando e lendo. O acervo de livros é bem

diversificado e atual: além de encontrar livros para o seu

entretenimento, há vários materiais que ajudam a compreender

melhor diversas matérias. Além disso, também pode ser um

ótimo lugar para passar um tempo pesquisando ou descobrir

novas leituras.

Os estudantes podem pegar livros emprestados da

biblioteca. Para realizar o empréstimo, é necessário somente o

prontuário do aluno, sendo assim, é possível levar o livro para

casa durante uma semana e, caso precise de mais tempo, basta

renovar na própria biblioteca ou no site da Biblioteca Pergamum.

Quando realizar um empréstimo, cuide muito bem dos

livros, para não danificá-los, pois são importantes e de uso

coletivo. Ou seja, não molhe, não risque, não rasgue e nem perca

seus exemplares. Uma dica para evitar acidentes é pedir uma

capa para o livro na própria biblioteca ou ainda guardá-lo em um

saco plástico antes de por na mochila. Depois dos cuidados o

que resta é aproveitar e pegar muitos livros, para ter uma

experiência incrível. Aproveite e tenha uma boa leitura!

Outra opção é a Biblioteca Pública Municipal “Prof. Nelson

Foot”, que também se encontra dentro do Complexo Argos,

funcionando de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 22h e aos

sábados das 9h às 13h. Ela possui um grande acervo, espaço

para estudos e leituras, além de oferecer o serviço de Xerox,

cobrando uma taxa de R$0,20 por folha. Ademais, há um

espaço para utilizar o computador e fazer até 7 impressões em

preto e branco por dia, o que ajuda a diminuir os custos nos

trabalhos. Para ter acesso a esses serviços, é preciso fazer um

cadastro com a autorização dos responsáveis e, para a

impressão, é necessário estar sempre com o RG.

Já para fazer empréstimos, é preciso fazer uma

carteirinha. Os empréstimos dos livros duram 15 dias e, caso

queira renová-los, isso pode ser feito no próprio site da

biblioteca. Uma dica: sempre entregue os livros no prazo, pois é

cobrado R$1,00 por dia de atraso, e pode chegar até R$15,00.

Sugestões para o almoço
Por Yara Oda e Ryan Silva

Entrou para o IFSP em período integral e não faz ideia do quê e

em qual lugar vai comer? Fique tranquilo pois nós, do Jornal

InformAÇÃO, separamos algumas dicas e sugestões para você.

A primeira sugestão é a merenda. A parceria entre a prefeitura

de Jundiaí e o IFSP possibilita que os alunos comam de maneira

gratuita no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos

(CMEJA), também localizado dentro do Complexo Argos. O local

possui um calendário e, portanto, as refeições variam dependendo

do dia, podendo ou não ser acompanhadas de sucos ou frutas.

Além disso, fique atento ao horário pois o almoço só é servido até

12:30.

Outra opção é a boa e conhecida marmita. Todos sabemos que

não tem nada como a comida feita em casa, do jeitinho que

gostamos, com o tempero certo. E o IFSP Jundiaí dispõe de

geladeira e micro-ondas para uso dos alunos. Assim sua comida

não estraga, mantendo-a fresquinha, quentinha e apetitosa!

Além disso, o Instituto Federal de Jundiaí tem uma localização

privilegiada, o que proporciona aos alunos uma gama bem

diversificada de opções para o almoço. Logo, a terceira sugestão

aborda restaurantes e lanchonetes fora do Complexo Argos. Vamos

citar algumas opções, separando-as por tipos, sendo eles:

Refeições, Salgados e Fast-Food.

1 - Refeições: Kneubier (restaurante self-service à vontade) e

Esquina Gaúcha (restaurante à la carte);

2 - Salgados: Komidaria, La Coxinha Jundiaí e a lanchonete

localizada dentro no mercado atacadista Assaí;

3 - Fast-Food: McDonald's e SubWay.

A última sugestão não aborda nenhum restaurante específico,

mas sim aplicativos de delivery, como o Ifood e o UberEats. Neles,

você encontra diversas opções de restaurantes, desde marmitex até

fast-food, com o benefício de não ter que sair para comer, pois eles

entregam no Câmpus.

Por fim, lembre-se sempre da importância de realizar refeições

saudáveis e diversificadas com frequência, e... bom apetite!

Você sabe renovar seus livros no
Pergamum?

Por Luana Rosa

Você conhece o Pergamum, o site que gerencia as

bibliotecas do IF? Nessa plataforma você tem acesso aos

acervos disponíveis não só no Câmpus Jundiaí, na Biblioteca

Clarice Lispector, mas em todos os câmpus. Nele, você também

pode efetuar reserva de livros, e renovar os títulos que estão

com você.

Renovar seus livros é mais fácil do que parece, por

isso criamos o passo a passo para te ajudar:

1 - Acesse o site: pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br.

2 - Caso ache mais fácil, você pode acessar o link do 

Pergamum também pela conta do SUAP:

• Acesse o site: suap.ifsp.edu.br (ou você pode 

encontrar na página do seu Câmpus, na barra 

sistemas institucionais, a opção SUAP);

3 - Entre na sua conta SUAP:

• Vá para o quadro de informações e avisos;

• Links úteis – Biblioteca Pergamum;
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Dicas para ajudar nos estudos
Por Stephani Moda e Graziele Batista

O Ensino Médio é uma das fases mais importantes da

nossa vida e para passar por isso é necessário dedicação,

disciplina e preparo. Principalmente se quiser se sair bem nas

matérias escolares, ou até passar no vestibular dos sonhos.

Os estudos são um ponto muito essencial em nossas vidas e,

para ter um bom desempenho, é recomendado que

desenvolva uma rotina de estudos, para melhor se organizar.

Para isso, há algumas dicas para melhorar a

organização e te deixar preparado para as provas, como ter

um espaço para estudar onde não haja distrações; separar

tudo o que você vai usar para estudar, para que não tenha que

ficar se levantando durante o estudo; tenha um planner,

agenda ou até mesmo um caderno para anotar provas,

deveres, trabalhos ou coisas das quais não pode se esquecer;

procure sempre prestar atenção nas aulas e fazer anotações;

não tenha vergonha de tirar dúvidas durante as aulas; busque

estudar o que você tem mais dificuldade; quando for preciso,

compareça aos horários de atendimento e tire todas as suas

dúvidas; crie um cronograma de estudo para a semana de

provas; não deixe a matéria acumular; faça pausas, pois é

preciso descansar; busque qual método de estudo você se

adapta melhor; e faça exercícios até que suas dúvidas sejam

sanadas e que você se sinta preparado.

Em sua rotina de estudos tente focar principalmente

nas matérias que possui mais dificuldades e para as outras

tente fazer revisões para não esquecer os conteúdos. Para

compreender mais do conteúdo tente ver videoaulas, fazer

exercícios e, quando necessário, procure a ajuda de um

colega ou professor. Nunca se esqueça de cuidar do seu

corpo e sua mente, então quando for preciso descanse e

tenha uma boa noite de sono.

Um salve à primeira turma de
logística!

Por Karen Rezende

No dia 17 de Dezembro de 2019, formou-se a primeira

turma do curso técnico em logística integrado ao ensino médio

do IFSP Câmpus Avançado Jundiaí. A cerimônia de formatura

foi realizada no auditório Elis Regina, com a presença de

familiares e amigos dos alunos, dos servidores do Instituto, e

de representantes da prefeitura e da reitoria.

A turma, que ingressou em nossa instituição no ano de

2017, foi pioneira em diversos acontecimentos da escola,

como, por exemplo, a autoria dos artigos científicos que

compõem a primeira edição da revista “Universo

Interdisciplinar”, elaborada durante o Projeto Integrador I, e

diversos outros projetos e atividades.

Para comemorar a conclusão do curso, os alunos,

juntamente com os servidores Thais Mariano (Bibliotecária) e

Felipe Costa (Docente de Geografia), realizaram uma viagem

para a cidade de Brotas. Além de um momento de

confraternização, a viagem também foi importante para o

estudo dos aspectos geográficos de São Paulo, algo que

aparece com certa frequência nos vestibulares de nosso

Estado. Como Brotas tem uma posição geográfica estratégica

e privilegiada, foi ideal para tal estudo.

Nós, do IFSP Câmpus Avançado Jundiaí, agradecemos

aos alunos formados, desejamos muitas aprovações nos

vestibulares e que tenham sucesso e felicidade em suas vidas.

O IF estará sempre de portas abertas para vocês!

4 - Clique em login:

• Selecione a categoria aluno;

• Selecione seu câmpus – Jundiaí;

• Digite o código do seu prontuário;

• Digite sua senha – a mesma senha da sua 

conta SUAP.

5 - Vá para o menu:

• Você pode renovar seus títulos pendentes um

por um, que aparecerão logo que acessar o

menu;

• Ou você pode selecionar no canto esquerdo, no

serviço empréstimos, a opção renovação.

Quando a página for aberta, é possível

selecionar todos os seus títulos pendentes e

renová-los de uma vez.
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Carteirinhas de transporte

Por Gabriela Geney

Grande parte dos alunos do Instituto Federal mora em

cidades vizinhas ou em bairros mais distantes e, em vista disso,

utilizam o transporte público para se deslocarem até a escola.

Seja de trem ou de ônibus, os estudantes devem

solicitar a carteirinha para serem beneficiados com meia tarifa,

um desconto de 50% nas passagens ou até mesmo a

gratuidade.

Se você usa o trem e ainda não possui seu Bilhete

Único Estudante, entre no site estudante.sptrans.com.br, faça

seu cadastro, solicite a 1ª via e aguarde chegar na secretaria da

escola. Caso você já tenha, faça seu login no site já citado e

revalide seu bilhete. Será cobrada uma taxa para essas

solicitações.

Os que utilizam ônibus devem pedir um atestado de

matrícula na unidade escolar, procurar a empresa responsável

pelo município e se informar sobre como funciona a carteirinha

do transporte. De modo geral, é necessário apresentar

comprovante de endereço e documento com foto, além da taxa

que será cobrada para tais solicitações. Fique atento com os

prazos que a empresa determina para a demanda dos bilhetes

escolares.

Medidas de apoio à educação dos 
alunos

Por Karen Rezende

O Instituto Federal se difere das outras escolas e, além do

ensino de melhor qualidade, os alunos contam com uma série de

medidas de apoio à sua permanência na instituição, além de

incentivos para o aprofundamento do conhecimento dos estudantes.

Por isso, iremos esclarecer agora quais são e como ter acesso a

eles.

Os discentes dos IFs contam com a Assistência Estudantil,

que nada mais é do que uma política que busca auxiliar estudantes

em vulnerabilidade com os gastos de transporte, alimentação, entre

outros, na instituição, para que possa concluir seu curso sem

interrupções. Para ter acesso ao auxílio, é necessário que o

estudante tenha uma renda mensal menor que um salário mínimo e

meio por pessoa em sua residência. O edital para inscrição é

divulgado conforme cronograma da CAE. Há também o Programa

de Ações Universais, que acontece junto às atividades no

Câmpus, sem necessidade de inscrição e visa à participação dos

alunos em projetos de cultura, esporte, inclusão digital e apoio a

necessidades educacionais específicas,.

Os discentes regularmente matriculados no IFSP têm acesso

ainda a Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, destinadas

a estudantes que visam a desenvolver pesquisas científicas e/ou de

inovação, com o acompanhamento de um professor orientador.

Outra possibilidade que o aluno tem é fazer parte de uma Bolsa de

Extensão, que pode ter temáticas variadas e tem o intuito de

abranger a comunidade externa e provocar a aproximação da

instituição com o meio em que está inserida. Além destas, existe a

Bolsa de Ensino, em que o estudante, junto com um professor,

desenvolve um projeto educacional para apoio ao aprendizado dos

demais estudantes.

Para concorrer às Bolsas ou ter acesso à Assistência

Estudantil, não perca os prazos de inscrição quando forem

divulgados!

Venha pra escola acompanhado!
Por Karen Rezende

O IFSP Câmpus Jundiaí tem uma boa localização, estando

próximo à estação de trem e ao terminal de ônibus e, por isso,

recebemos alunos não só daqui mas de diversos outros municípios

da região.

A maioria de nossos estudantes utiliza o transporte público, e

vem de cidades como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco

Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, entre outras.

Nossa dica é: se você, calouro, não quer vir para a escola

desacompanhado, converse com os demais alunos, veja de onde

eles são e como eles vêm à escola para que possam combinar de

vir e voltar juntos, o que é melhor e mais seguro! Além disso, não

dê atenção para estranhos e busque se afastar ou pedir ajuda a

alguém caso se sinta ameaçado. Evite se expor a situações de

risco, você vale muito!

Editoração: Adriana Fernandes, Gabriela Alias e Yara Oda.

Diagramação: Yara Oda.

Revisão: Yara Oda, Gabriela Bonfim, Ryan Santos

Jornal desenvolvido por alunos do ensino médio integrado ao técnico em

logística do Instituto Federal de São Paulo – Câmpus Avançado Jundiaí.

EXPEDIENTE

Como funciona o sistema de
cálculo de notas?

Por Paula Lúcio

Matriculou-se há pouco tempo no integrado no IFSP e ainda não

sabe como funciona o sistema de cálculo de notas? Se a

resposta for sim, fique atento(a) aos informes desta matéria.

No início do período letivo e/ou bimestre, os professores

estabelecem seus métodos avaliativos para cada disciplina. A

partir daí, instituem pesos para cada avaliação, afim de compor

as médias.

As médias são consideradas por áreas, que são agrupadas em:

Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências

Humanas; Disciplinas Técnicas e Projeto Integrador.

Segundo a Organização Didática do IFSP, a média bimestral

deve ser no mínimo seis, e a somatória anual das médias de

cada área deve ser no mínimo vinte e quatro.

Para fazer o cálculo de cada área, é necessário realizar a soma

da média bimestral de seus componentes, e dividir pela

quantidade de disciplinas.

No decorrer do ano a equipe do Sociopedagógico/CAE oferece

orientações e está disponível para sanar as dúvidas.


