
No ano de 2017, acon-
teceu a 6ª Edição Nacio-
nal da Olimpíada Brasi-
leira de Física das Esco-
las Públicas e o aluno 
Marcos Vinícius Soprani 
Passamani, do campus 
Linhares, conquistou a 
medalha de prata no 
âmbito estadual. Além 
disso, o aluno também 
conquistou a medalha 
de ouro na Olimpíada 
Brasileira de Física, no 
âmbito estadual e men-
ção honrosa nacional. 
As cerimônias de premi-
ação serão realizadas 
em abril de 2018. 
A Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP) é um 
projeto apoiado pelo 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico 
(CNPq), e constitui um 
programa permanente 
da Sociedade Brasileira 
de Física (SBF), respon-
sável por sua execução 
em nível nacional, e é 

destinado exclusivamente 
a estudantes do Ensino  
Médio e do último ano (9o 
ano) do Ensino Funda-
mental de Escolas Públi-
cas. 
 A OBFEP de um ponto de 
vista mais geral, se insere 
no conjunto de ações que 
buscam o sucesso e a 
permanência do estudan-
te na escola e o desenvol-
vimento de práticas edu-
cativas que envolvam o 

maior número possível de estu-
dantes. Visa-se assim o uso das 
ciências para compreensão da 
realidade dos alunos com a reali-
zação de atividades que estimu-
lem sua criatividade. 

 

 

 

 

Aluno do campus Linhares é medalhista em duas Olimpíadas de Física 

Homenagem às Mulheres em 08 de março 

Os alunos do campus 
Linhares prestaram uma 
linda homenagem às mu-
lheres no seu dia, come-
morado em 08/03. Duran-
te o intervalo das aulas, 
os alunos reuniram-se no 
espaço da cantina e reali-
zaram um momento musi-
cal e a leitura de poemas. 
Para o Instituto Federal do 

ES, a formação de cida-
dãos conscientes assu-
me um papel  relevante 
no processo de ensino e 
aprendizagem e iniciati-
vas como esta visam 
estimular reflexões sobre 
a luta feminina pela bus-
ca de igualdade e respei-
to. 
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O Ifes campus Linhares reali-
zou no dia 27/03 o evento: 
"1ª Pegada da Inovação - Em-
preendedorismo e Negócios.  
O objetivo foi aproximar pes-
soas e instituições, de modo 
a criar um ambiente de inova-
ção, onde seja possível ala-
vancar ideias arrojadas. 

O evento contou com a parti-
cipação da Agência de Inova-
ção do Ifes; da Fundação de 
Amparo a Pesquisa do ES – 
FAPES; do Sebrae e de em-
presas que já passaram pela 
fase de incubação. A ocasião 
também marcou o lançamen-
to oficial do Núcleo Incubador 
do Ifes campus Linhares, que 
busca contribuir para o de-

senvolvimento socioe-
conômico local e regio-
nal, sendo referência 
no trabalho de apoio a 
empreendimentos ino-
vadores do Estado do 
Espírito Santo. 

O Núcleo Incubador 
tem como principal ob-
jetivo oferecer um con-
junto de atividades que 
proporcionem suporte 
ao desenvolvimento de 
projetos inovadores, 
por meio de iniciativas 
próprias e em parceria 
com a rede constituída 
por Núcleos Incubado-
res do Ifes. 

ra Mota e Briane Costa de 
Oliveira Guaitolini, todos 
servidores do campus Li-
nhares. Vale ressaltar que a 
Edifes disponibiliza seus 
livros digitais em livre aces-
so. 
De modo geral o livro trata 
da questão da prática peda-
gógica no Ensino Médio 
pela via da apresentação de 
experiências de ensino de-
senvolvidas em cursos orga-

O Ifes publicou por meio 
de sua editora institucio-
nal (Edifes) o livro: 
"Práticas Pedagógicas na 
Educação Profissional - 
Experiência em Cursos 
Técnicos Integrados ao 
Ensino Médio", organiza-
do por Lauro Chagas e 
Sá. O  livro também con-
ta com a participação 
dos autores César Silva 
Xavier, Fabrício Bortolini 
de Sá, Rovilson de Olivei-
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Ex-jogador de futebol campeão mundial realiza palestra aos alunos do campus Linhares 

Campus Linhares lança Núcleo Incubador durante a realização de evento sobre inovação e 
empreendedorismo 

Servidores lançam livro sobre Práticas Pedagógicas na Educação Profissional 

Vasco da Gama, Flumi-
nense, Flamengo e Pal-
meiras, além de jogar na 
Europa (Atlético de Madrid
-ESP) e no Qatar (Al-
Wakrah), contou como foi 
o início da carreira e todas 
as dificuldades enfrenta-
das para se consolidar 
como um profissional 
requisitado e respeitado 
pelos grandes clubes. 

O Ifes campus Linhares 
recebeu no dia 28/03 a 
visita do ex-jogador de 
futebol e campeão mundi-
al Fabiano Eller, para uma 
palestra aos alunos. 
O ex-atleta, que é linha-
rense, começou a praticar 
futebol nas categorias 
juvenis do Linhares e atu-
ou por diversos grandes 
clubes nacionais como, 

"Batalhei muito pelo sonho de ser 
jogador de futebol e precisei muitas 

vezes abrir mão do conforto, de festas e 
de fins de semana, para alcançar 

objetivos maiores, e estou aqui para 
dizer àqueles que desejam passar num 

vestibular, seguir uma carreira 
profissional sólida ou ter sucesso 
acadêmico, para irem atrás de seu 
sonho, e, por mais que a vida lhes 

imponha dificuldades, não desistam" 

encorajou Eller. 

  

B O L ETIM IN F O R MATIV O  

nizados na forma da integra-
ção entre a formação tecnica e 
a formação geral.  
O livro objetiva compartilhar 
experiências vivenciadas com 
alunos dessas modalidades, 
de modo a potencializar outras 
práticas dessa natureza em 
instituições que ofertam Edu-
cação Profissional� 
 
 



O Campus Linhares 
recebeu na quinta-feira 
(29/03) os alunos do 
2º ano do Ensino Médio 
da Escola Estadual 
Nossa Senhora da Con-
ceição, situada no bair-
ro Aviso. Os alunos vie-
ram participar do Proje-
to Cineclube, organiza-
do pelo Grupo de Estu-
dos e Pesquisa em Ad-
ministração na Educa-
ç ã o  P r o f i s s i o n a l 
(GEPAEP). 
O projeto envolve-se no 
debate sobre o empre-
endedorismo, abordan-
do o assunto sob dife-

rentes perspectivas, 
tendo como problemáti-
ca a busca por interpre-
tações plurais sobre o 
assunto em filmes que 
possam ser utilizados 
como recurso didático 
no Ensino Médio e Téc-
nico. 
Ao atrelar de forma 
ampla a temática do 
empreendedorismo às 
análises fílmicas, pro-
blematiza um tema 
relevante na atualida-
de, utilizando um recur-
so didático que se apro-
xima do universo dos 
jovens. Além disso, o 

projeto prevê a confec-
ção do “Caderno do 
Professor: Empreende-
dorismo e Cinema”. 
Trata-se de material 
impresso contendo 
uma seleção de filmes 
envolvendo a temática 
do empreendedorismo, 
com respectivas infor-
mações técnicas, análi-
ses fílmicas e suges-
tões de atividades para 
professores de ensino 
médio e técnico. Tal 
material será distribuí-
do nas bibliotecas de 
escolas públicas de 
ensino médio do Norte 

ção incluiu palestra, 
apresentação da 
estrutura dos labo-
ratórios e um pas-
seio pelas depen-
dências do campus. 
Os alunos recebe-
ram informações de 
modalidades de 
auxílios estudantis, 
que possibilitam aos 
estudantes mais 
carentes a sua per-

O Campus Linhares 
recebeu a visita de 
cerca 40 estudantes 
da Escola Pública Mu-
nicipal Primavera, do 
munícipio de Rio Ba-
nanal. A visita, faz 
parte do Projeto Ifes 
Portas Abertas, que 
objetiva tornar o cam-
pus mais conhecido e 
atrair mais alunos 
para o seu quadro 
discente. A programa-

manência e a con-
clusão do curso no 
tempo regular 
Além disso, os alu-
nos recebem orien-
tações sobre vida 
acadêmica e o pro-
cesso seletivo para 
ingressar na Institui-
ção. 
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Projeto Cineclube recebe alunos da rede pública estadual para participarem de debate 

Escola do munícipio de Rio Bananal realiza visita guiada ao campus Linhares 

 

B O L ETIM IN F O R MATIV O  

  

do Estado. 
Acredita-se que a iniciativa con-
tribuirá para uma formação críti-
ca e reflexiva dos jovens, ampli-
ará o seu repertório cultural, 
desenvolverá sua competência 
leitora, além de desenvolver 
competências como autonomia, 
liderança, trabalho em equipe, 
empatia, criatividade, organiza-
ção, capacidade de síntese e de 
interagir com diferentes opini-
ões. 
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Coordenadoria de Comunicação Social 
e Eventos 
Av: Filogônio Peixoto, 2220, Aviso, 
Linhares-ES 
Tel: 27-3264-5734 
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