
da Instituição. Entre as ações mais 
importantes estão: 

-Processo de contratação de 
empresa especializada em elabo-
ração de relatórios patológicos 
para a reforma da quadra polies-
portiva; 

-A criação da Coordenadoria de 
Comunicação Social e Eventos; 

-Melhorias na comunicação inter-
na, por meio da criação de grupos 
de Whasapp, com o objetivo de dar 
fluidez as informações institucio-
nais;  

-Atualização das informações do 
site institucional; 

-Localização na Coordenadoria de 
Apoio ao Ensino do material de 
expediente para os professores; 

-A instalação de projetores multi-
mídia nas salas de aula do Bloco G; 

Desde a posse, no dia 4 de se-
tembro, a Diretora-Geral do Ifes 
de Linhares, Sandra Bassani, 

começou a se inteirar da situa-
ção do campus. A equipe da nova 
gestão vem buscando estratégias 
para superar os desafios e con-
solidar a missão, os valores, a 
visão e os objetivos estratégicos 

-Criação de e-mail dos líderes de 
turma para contato direto com os 
discentes; 

-Criação de um fluxograma de ações 
para os casos de faltas programadas 
e não programadas dos docentes; 

-Elaboração de pasta de atividades 
para os alunos como forma de supri-
mir a ocorrência de aulas vagas; 

-Reuniões para estabelecer parcerias 
externas, com empresas da região 
como o Incaper e Saae; 

-O retorno das visitas técnicas. 

 Ao longo dessa edição você confere 
estas e outras ações. que estão sendo 
implementadas no campus Linhares. 

 

Nova gestão completa 30 dias e  apresenta suas primeiras  ações 

Contra tação de  no va  empres a  pres tadora  de  ser viços  de  l impe za  

O campus Linhares contratou 
uma nova empresa para a 
execução dos serviços de 
limpeza, cujo valor, em rela-
ção ao valor mais alto nos 
períodos anteriores, gerou 

uma economia na ordem de 
R$ 162.000,00 anuais. É im-
portante ressaltar que, foram 
também muito válidos os es-
forços da equipe anterior 
para conseguir baixar alguns 

valores mensais de forma gra-
dativa. A economia gerada possi-
bilitará o retorno de várias ativi-
dades acadêmicas e capacita-
ções, atendendo a um desejo de 
todos os servidores e alunos. 

Interesses especiais: 

> Setor pedagógico é 
transferido ao Bloco B 
ficando mais acessível 
aos alunos 

> Coordenadoria do Curso 
de Engenharia ganha sala 
própria 

> Dicas diárias de portu-
guês nas redes sociais, 
como forma de auxiliar 
participantes do Enem 
2017 
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Reunião com servidores do 
campus Linhares 

 



Elas voltaram! As tão espe-
radas visitas técnicas, que 
estavam suspensas, torna-
ram a fazer parte das ativi-
dades acadêmicas dos pro-
fessores e alunos do cam-
pus Linhares. Em uma delas, 
os alunos do Curso Técnico 
em Automação Industrial 
Integrado puderam conhe-
cer um pouco do processo 
produtivo da empresa Duco-

co Alimentos, possibilitando 
uma pequena vivência in-
dustrial para os alunos. 
Durante os próximos dias, 
mais visitas serão planeja-
das como forma de comple-
mentar os conhecimentos 
teóricos. Elas possibilitam o 
encontro acadêmico com o 
universo profissional, pro-
porcionando aos participan-
tes uma formação mais 

ampla, e é de extrema rele-
vância para os alunos do 
Integrado e da Graduação. 

mações nas mídias sociais e 
atendam às expectativas das 
comunidades interna e exter-
na . 
Além dos produtos elaborados 
pela Coordenadoria, a relação 
com a Imprensa local, integra 
uma parte importante das 
atribuições da CCSE, que 
também acompanha a veicula-
ção do nome do Ifes na maio-

A Coordenadoria de Comuni-
cação Social e Eventos (CCSE) 
do campus Linhares é respon-
sável pela gestão dos proces-
sos de comunicação e fluxo de 
informações da Instituição. 
Foi criada no intuito de pre-
servar as diretrizes de comu-
nicação do Ifes, elaborando 
estratégias de divulgação que 
ampliem o alcance das infor-

ria dos veículos nacionais. 
O trabalho da CCSE está em 
desenvolvimento constante, 
buscando acompanhar a ino-
vação tecnológica dos meios 
de comunicação em suas mais 
variadas esferas e atender às 
demandas emergentes de 
acesso à informação. 

 

Os alunos do campus Linhares puderam prestigiar o V Festival de Música do 

campus Colatina. Foi disponibilizado transporte rodoviário para os alunos que 
quisessem se apresentar. O evento contou com apresentações de espetáculos 

teatrais, musicais, exposições, oficinas, palestras dentre várias outras ativida-

des. Na ocasião,  a dupla Júlia Miloti e Ester Boldrini, alunas do campus Linhares, 

conquistaram o 3° lugar. 
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Legenda da imagem ou 
do elemento gráfico. 

 Criação da  Coordenadoria  de  Comunicação Soc ia l  e  Eventos  

V Semana de Arte e Cultura do campus Colat ina 

Retorno das Visitas Técnicas 

Alunos em visita técnica à Ducoco Ali-
mentos, em Linhares. 
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O campus Linhares abriu processo de contratação de empre-
sa que ficará responsável pela elaboração de relatórios pa-
tológicos, que vão possibilitar a elaboração dos projetos 
para reforma da quadra poliesportiva. 

 

cipação dos discentes da 
Faceli. Também em setem-
bro iniciou-se o curso de 
Extensão de Controlador 
Lógico Programável. A inici-
ativa é uma resposta à 
demanda da comunidade, 
apresentada pela Associa-
ção de Moradores local, por 
cursos de extensão na área 

No mês de setembro reali-
zamos o II Seminário de 
Produção Científica para a 
comunidade interna e ex-
terna. O evento contou com 
a participação de alunos do 
curso Técnico em Adminis-
tração Concomitante e da 
Pós-Graduação em Gestão 
Empresarial, além da parti-

de Ciência e Tecnologia. O 
evento terá 6 encontros 
aos sábados nos laborató-
rio do campus. 

tando o aprendizado. 

 

Projetores multimídia fo-
ram instalados nas salas de 
aula do bloco G. Para os 
professores, a ferramenta 
vai contribuir como auxílio 
em uma aula mais rica com 
atividades interativas, ex-
posição de slides, ajudando 
no conceito visual e facili-
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Projetores multimídia instalados em sala de aula 

Rea l ização do  Seminár io  de  Produção Cientí f ica  e  Curso de  Extensão 

Reforma da Quadra Poliesportiva 
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Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito 
Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do 
Espírito Santo, a instituição é referência em educação na socie-
dade capixaba. 

Resultado da união das unidades do Centro Federal de Educação 
Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais, em 2008, o 
Ifes promove educação profissional pública de excelência, inte-
grando ensino, pesquisa e extensão, para a construção de uma 
sociedade democrática, justa e sustentável. 

O Instituto Federal do Espírito Santo oferece desde cursos téc-
nicos a mestrados e possui aproximadamente 22 mil alunos. 
São cerca de 90 cursos técnicos, mais de 50 cursos de gradu-
ação, mais de 20 especializações e 10 mestrados.  

Com 22 campi em funcionamento, o Ifes se faz presente em 
todas as microrregiões capixabas. O Instituto possui ainda 35 
polos de educação a distância no Espírito Santo. 

Diretora-Geral 

Sandra Mara Mendes da Silva Bassani 

Coordenador de Comunicação Social e Eventos 

Fagner Gama dos Santos 

 

Instituto Federal do Espírito 
Santo - campus Linhares 

Coordenadoria de Comunicação 
Social e Eventos 
Av: Filogônio Peixoto, 2220, 
Aviso, Linhares-ES 
Tel: 27-3264-5734 
 

 

Organização 

Siga-nos nas redes sociais! 
@IfesLinhares 
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