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Informe

O campus Linhares reabriu licitação para
contratação de serviços de engenharia para
recuperação de estrutura metálica da quadra

poliesportiva

Nesta edição especial, condensamos as ações
e atividades dos meses de abril/2018 a

dezembro/2018 pelo fato de que o Informativo
deixou de ser produzido em observância às
restrições do período eleitoral/2018 e por

questões administrativas. A partir de agora,
esperamos entregar, todos os meses, o

Informativo com as ações mais importantes,
que já circulam nas redes sociais e no site, mas
que, por meio do Informativo, ficam reunidas em

um período determinado, tornando uma
possível busca ou consulta mais acessível.

O objeto foi a contratação de serviços de
engenharia destinados à recuperação da estrutura

metálica do ginásio poliesportivo.

Edição
especial

Ações
20181

Abril de 2018

Os alunos do 3º ano de Administração participaram de
uma visita técnica ao Porto de Vitória, principal terminal
de transporte marítimo da cidade e que é gerido pela

Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa).
Durante a visita, os alunos puderam conhecer um pouco
da história, da relevância da estrutura portuária para o

Estado e de suas operações. O contato com uma
atividade empresarial, por meio da visita técnica, contribui
para o desenvolvimento das discussões técnicas em sala

de aula, especialmente para conteúdos relacionados à
Gestão de Pessoas, Finanças e Logística.

Ações
20182

Alunos realizaram visita
técnica ao Porto de

Vitória

Abril de 2018



Ofertadas 20 vagas para o curso de
AutoCAD Básico

Pós-graduação realizou evento em
Gestão de Negócios

Ações
20184

Ações
20183

Ações
20185

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas (NEABI) promoveu reunião

Alunos da Pós-Graduação realizaram nos dias 08 e
09/05 o evento: I - Gestão: Oportunidades e

Investimentos Financeiros. Foi um evento de caráter
educativo e teve como objetivo oportunizar aos
participantes o contato com conhecimentos e

atualizações na gestão de negócios.

O AutoCAD é uma ferramenta de desenho técnico que
preserva todas as proporções e escalas da imagem. É
utilizado principalmente para a elaboração de peças de

desenho técnico em duas dimensões (2D).
Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando,

em suas versões mais recentes, vários recursos para
visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado

em arquitetura, design de interiores, engenharia civil,
engenharia mecânica e em vários outros ramos.

Abril de 2018

Abril de 2018

Abril de 2018

Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação lançou seis

editais de fomento

Abril de 2018

Ações
20186

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) divulgou em
abril os editais de programas de
fomento à pesquisa, inovação e
difusão científica para o ano de

2018. Foram três editais
do Programa Institucional de

Difusão Científica (Prodif) e três
do Programa Institucional de

Iniciação Científica,
Desenvolvimento Tecnológico e

Inovação (Picti).



Equipe da Secretaria de Governo da
Presidência da República visita o campus para
discutir Programa Nacional de Educação para

a Cidadania e Inovação Social

Alunos, em parceria com o
Incaper, desenvolvem sistema
automático de coleta de dados

meteorológicos

Ações
20189

Ações
20188

Projeto IFamília

O campus Linhares recebeu a visita de uma
comitiva da Secretaria Nacional de Articulação
Social, vinculada à Secretaria de Governo da
Presidência da República. O Programa teve

como objetivo promover a Inovação Social nas
politicas públicas, visando o aperfeiçoamento

ao propor caminhos que apontem maior
efetividade das ações de governo em suas três

esferas.

Um grupo de alunos Linhares está realizando um
projeto de pesquisa intitulado “Instalação e

automatização de uma estação meteorológica de
baixo custo, aplicada em sistemas de irrigação”,

cujo objetivo geral é desenvolver um sistema
automático para coleta de dados meteorológicos,

evidenciando sua utilização em sistemas de
irrigação.

O projeto teve por objetivo fortalecer o vínculo entre o campus e a família, em uma
abordagem multidisciplinar, por entender que o processo de ensino-aprendizagem é

contínuo e não se realiza unicamente na escola, na sala de aula, mas em qualquer espaço
educativo que contribua para o desenvolvimento do cidadão. Essa aproximação da
Instituição com as famílias  é muito importante para o desenvolvimento dos alunos.

Ações
20187

Abril de 2018

Abril de 2018

Maio de 2018



Curso de Pós-Graduação em Gestão
Empresarial realiza palestras para a

comunidade

10

Palestra sobre Internacionalização do
Currículo reúne representante da

Embaixada Americana, comunidade
acadêmica e servidores do Ifes campus

Linhares

Os convidados puderam assistir a palestras de consultores
financeiros e de empresários, que destacaram o

comportamento empresarial em face às mudanças no cenário
político e econômico do País e a importância do planejamento
estratégico das empresas, com vistas a enfrentar os cenários
de grande volatilidade vividos no País e as projeções futuras.

Maio de 2018

Maio de 2018

O evento reuniu os líderes
de turma, representantes
do Grêmio Estudantil e

Centro Acadêmico,
docentes e servidores
técnico-administrativos

para conhecerem o
projeto, que pretendeu

tornar a
Internacionalização do

Currículo uma ação
institucional, algo inédito

na Rede Federal de
Educação Profissional,

Científica e Tecnológica.
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Palestra sobre Internacionalização do Currículo com
representante da Embaixada Americana



Os alunos do curso de Engenharia de
Controle e Automação e do 4° ano de

Automação Industrial participaram de uma
visita técnica a uma das maiores empresas

produtoras de celulose de eucalipto do
Brasil, localizada no município de Aracruz,
onde tiveram a oportunidade de conhecer o

seu processo de produção.

Os alunos do 5º período do curso de
Engenharia de Controle e Automação 

 visitaram uma das fábricas de Perfilados,
especializada na produção de produtos
derivados de aço para diversos setores,
como a construção civil, fabricação de

estruturas metálicas, autopeças e
equipamentos em geral, localizada em

Linhares.
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Alunos realizaram visita técnica a
uma das maiores fábricas de

celulose de eucalipto do Brasil

Maio de 2018
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Alunos do curso de Engenharia de Controle e
Automação realizaram visita técnica a fábrica local

de produtos derivados do aço

Maio de 2018

O campus Linhares ofereceu 45 vagas para o curso de extensão
"Astronomia e Astronáutica", destinado aos alunos de Ensino Médio

de escolas públicas. Do total, 5 vagas foram destinadas aos
estudantes da comunidade do bairro Aviso. Os encontros

presenciais ocorreram regularmente, às quartas-feiras no turno
noturno, nas dependências do campus.

Curso de Extensão "Astronomia e
Astronáutica"

Maio de 2018



Curso de Comunicação Visual
Inclusiva: Noções de Libras
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Alunos realizaram visita técnica à
Usina Hidrelétrica de Mascarenhas

O curso teve a proposta de capacitar
alunos e servidores do campus Linhares

para interagir com alunos surdos ou
pessoas surdas que venham ao campus

nas diversas situações do dia a dia
escolar.

Maio de 2018

Cerca de 100 pessoas
participaram da aula inaugural

do Projeto "Seja Ifes". Além
dos 40 alunos regularmente

matriculados no projeto,
também estiveram presentes
os pais e/ou responsáveis,

interessados em participar do
momento de grande alegria

na vida dos filhos. 
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Aula inaugural da primeira turma
do projeto "Seja Ifes" reuniu pais,

alunos e professores

Junho de 2018

Os alunos do curso de Engenharia de Controle e
Automação e do 4º ano do curso Técnico em

Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio
do Ifes campus Linhares visitaram a Usina

Hidrelétrica de Mascarenhas (UHE Mascarenhas).
Operada pela empresa EDP a usina fica

localizada no município de Baixo Guandu e é a
maior do Espírito Santo, com capacidade instalada

de 198 Mega Watts (MW).

Junho de 2018 17



O campus Linhares  apoiou o processo de
elaboração do Plano Estadual de Recursos
Hídricos (PERH|ES). A Agência Estadual de
Recursos Hídricos (AGERH) realizou cinco

Consultas Públicas Regionais com o objetivo
de apresentar e discutir o Plano de Ações do

PERH|ES com usuários de água e
representantes da sociedade civil organizada

e do poder público de todo o estado.

Os alunos do curso de Engenharia de
Controle e Automação promoveram no dia

29/06 a 2ª "Batalha de Robôs", com a
participação de 04 equipes. O projeto

também fez parte de uma avaliação da
disciplina de Linguagem de Programação,

na área de microcontroladores.
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O campus Linhares apoia a
construção do Plano Estadual de

Recursos Hídricos do Espírito Santo

Junho de 2018

19
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Alunos de Engenharia de Controle e Automação
promovem 2ª Batalha de Robôs

O Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional
(EMEP) selecionou alunos para atuarem como bolsistas de iniciação científica
no projeto “Educação Matemática e Educação Profissional: reflexões sobre o
trabalho escolar no nível médio”. Este projeto dá continuidade aos estudos

sobre a integração de componentes curriculares da Educação Profissional de
Nível Médio, a partir de experiências em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio, Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio e Cursos do Programa

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Grupo de Pesquisa realizou seleção de alunos para
atuarem como bolsistas de Iniciação Científica

Julho de 2018

Julho de 2018



Curso de extensão
"Pneumática Básica"

Curso de Informática Básica.

I Mostra de Física e Robótica

O Curso de Extensão “Pneumática
Básica” foi ofertado gratuitamente à

comunidade interna e externa do Ifes.
Os encontros presenciais ocorreram
de setembro a novembro de 2018.

O curso teve carga horária total de 60
horas e foram disponibilizadas 20

vagas.

O Curso de Extensão “Informática
Básica” foi ofertado gratuitamente

moradores do bairro Aviso, em turma
específica, e para a comunidade

geral.

Professores e alunos realizaram a I Mostra de Física e Robótica,
que teve como objetivos: proporcionar maior visibilidade dos

trabalhos desenvolvidos nas áreas de física e automação industrial,
com temas relacionados à mecânica, termologia/termodinâmica,

óptica, eletricidade,  robótica e ao magnetismo;  aumentar a
interação da Instituição com a comunidade local; e proporcionar

aos alunos da rede pública municipal, estadual e da rede privada o
acesso à informação e ao conhecimento científico.
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Agosto de 2018

Outubro de 2018
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Outubro de 2018
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CURSO BÁSICO DE 
LÍNGUA FRANCESA 

(A1 DÉBUTANT)

O “Curso Básico de Língua Francesa (A1
Débutant)” foi ofertado gratuitamente aos
candidatos/as devidamente inscritos/as e

selecionados/as. As aulas ocorreram entre
os meses de agosto e novembro de 2018,

nas dependências do campus.

21
Agosto de 2018



Edital de licitação para reforma do
Bloco G

Semana de Educação para a Vida 

Ações
201825

Nos dias 31 de outubro e 1° de novembro aconteceu no
campus Linhares a Semana de Educação para a Vida. Foram
apresentadas palestradas que abordaram temas como: DSTs
e Saúde; Prevenção sobre o uso de drogas; Bullying e Ética

nas Redes Sociais. O dia 31 foi inteiramente dedicado às
palestras.

Foi lançado edital de licitação para contratar empresa
especializada em Engenharia para a execução da reforma
de salas de aula e outros ambientes da estrutura física do

Bloco G. 

No dia 1° de novembro aconteceu a Sessão do
Cineclube que foi dedicada aos alunos do contra-

turno e teve como destaque o tema Escola &
Escolarização: Podem os estudantes falar?

Outubro de 2018

Outubro de 2018
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Entrega de certificado de projeto "Conecte-se",
realizado em parceria com a EMEF José Modeneze,

no bairro Canivete

Ifes realiza cerimônia de conclusão
do curso Seja Ifes

I Semana da Engenharia
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O Projeto foi uma parceria firmada entre o

Ifes campus Linhares e a EMEF José Modeneze, e foi
realizado de forma presencial nos laboratórios da

escola utilizando como ferramenta o Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) disponibilizado pela

Academia Cisco. O curso forneceu uma introdução ao
mundo digital com redes como base para conectar
pessoas e coisas.  O Ifes também contribuiu com a
doação de 05 (cinco) computadores, montados a

partir de um projeto que tem como objetivo recuperar
peças de computadores doadas pela comunidade,

que geralmente seriam descartadas, e posteriormente
doadas.

Nos dias 21, 22 e 23 novembro aconteceu I Semana
da Engenharia. O evento foi destinado aos estudantes

e entusiastas da área tecnológica e visou contribuir
com a formação técnico-científica de seus

participantes.
A programação incluiu a realização de atividades

como palestras; exposição de trabalhos científicos e
tecnológicos; competições de corrida e guerra de

robôs; visitas técnicas e oficinas de formação
complementar.

Foi realizada na manhã do dia 29/11 a
cerimônia de conclusão do curso Seja Ifes, no
miniauditório do campus Linhares. O evento

contou com a participação de pais, professores
e alunos das escolas selecionadas; da Diretora-
Geral do campus Linhares, Sandra Bassani, do

Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão, Geovani Alípio, dos professores

Ricardo Lopes, Davis Alvim e Aline Demuner,
além de representantes da Associação de

Moradores do Bairro Aviso.

Novembro de 2018

Novembro de 2018

Novembro de 2018
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Equipe da Incubadora do Ifes Linhares visitam o
CENTEV:

Recuperação de estrutura metálica da quadra
poliesportiva e construção de quadra de areia

avançam no Ifes campus Linhares

As obras de recuperação da estrutura metálica da quadra
poliesportiva do Ifes campus Linhares continuam

avançando. A recuperação da quadra é um dos primeiros
projetos pleiteados pela gestão, com o objetivo de oferecer
à comunidade escolar um espaço adequado e seguro para
a prática de atividades esportivas. A nova quadra terá as
medidas oficiais, onde poderão ser realizados jogos de

diversas modalidades, como futsal, handebol e basquete,
além dos eventos culturais da escola e também da

comunidade. Além da obra de recuperação da quadra, há
outros investimentos na infraestrutura do esporte.

O campus está construindo uma quadra de vôlei de areia e
futebol de areia que complementará as funcionalidades da

quadra esportiva.

Dezembro de 2018
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Ifes campus Linhares
Diretoria-Geral

 
Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos
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