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Informe
Nesta edição especial, condensamos as ações

e atividades dos meses de janeiro a abril de
2019. A partir de então, 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.

Dois alunos do campus Linhares ganharam
medalhas de ouro e de prata na Olimpíada Brasileira

de Física/2018. Parabéns ao Eduardo (ouro) e ao
Wendell (prata)����
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Ações
20181

Janeiro

O campus Linhares, mais uma vez, obteve excelentes
resultados nas aprovações. Foram mais de 50 alunos

aprovados em diversos cursos superiores. Também foram
aprovados alunos no processo seletivo da Faceli,

faculdade pública de Linhares, que oferece os cursos de
Direito, Administração e Pedagogia. 
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Mais de 50 alunos
aprovados em

Universidades Federais
e Institutos Federais

Fevereiro



36 vagas para o Curso de
Engenharia de Controle e

Automação

Ações
20183

Curso preparatório para ingresso no
Ifes - Seja Ifes - 2019

A Graduação em Engenharia de Controle e
Automação forma profissionais com

conhecimentos em sistemas de controle,
controle de processos, instrumentação,
circuitos elétricos, circuitos eletrônicos,

máquinas e comandos elétricos,
equipamentos eletro-hidráulicos e

eletropneumáticos, sistemas supervisórios,
processos de fabricação e manufatura,
sistemas embarcados, robótica, redes

industriais, controladores lógicos
programáveis, entre outros dedicados à

automação industrial.

Fevereiro
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O Curso de Extensão "Seja Ifes"
2019 ofertou 80 vagas para
alunos do 9º ano de escolas

públicas municipais e estaduais
de Linhares e região. O curso é
uma das ações do Projeto "Ifes

para Todos", que tem como
objetivo aproximar a comunidade

e a Instituição. Além disso, o
curso visa preparar os alunos
para o Processo Seletivo dos
Cursos Técnicos Integrados,

principalmente os que se
enquadram nas vagas de ações

afirmativas.
.

Fevereiro
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CAFÉ DA MANHÃ NO 
IFES

CAFÉ DA TARDE 

E COFFEE BREAK PARA
ALUNOS

Fevereiro

Alunos(as) dos Cursos
Técnicos em Administração e

Automação Industrial,
veteranos e ingressantes,

foram convidados a participar
do café de boas-vindas 

http://bitly.com/MeninasNaRobotica


Abertura oficial do projeto "Meninas na Robótica"
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O campus Linhares realizou, no dia 13 de março, a abertura oficial do projeto "Meninas na
Robótica". O projeto visa estimular o ensino de robótica nas escolas públicas municipais e a

formação de mulheres nas carreiras de ciências exatas, engenharias e computação. O
evento contou com a presença da Diretora-Geral, Sandra Bassani, do Diretor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, Geovani Alípio, os(as) professores(as) Netalianne

Mitchelle Heringer, Fabricio Bortolini de Sá, Luiz Soneghet, Lucas Vago, Luciano Sampaio
Fortes, Lucas Soares, as alunas monitoras, a Secretária Municipal de Educação (Maria

Olímpia), diretores(as) das escolas municipais, alunas selecionadas no projeto, assim como
seus pais/responsáveis.

Conheça o Projeto em: http://bitly.com/MeninasNaRobotica

Março

Empresário representante de um grande Grupo da área de
máquinas e implementos agrícolas visitou o campus  para

conhecer as instalações e discutir parcerias. Rômulo Barreto, que
está instalando mais uma unidade de seus negócios em Linhares,

apresentou o portfólio de produtos da empresa, o trabalho e as
expectativas do grupo com a expansão dos negócios para uma

unidade no Município. A Diretora-Geral do campus, Sandra
Bassani, apresentou os cursos e destacou que a Instituição está
de portas abertas para parcerias que beneficiem os alunos e a

comunidade Linharense. O Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão, Geovani Alípio, apresentou o portfólio de projetos do
campus, em especial os programas de extensão e os principais

projetos de pesquisa. 

9
O campus Linhares recebe empresário que está instalando

uma fábrica em Linhares

Março

http://bitly.com/MeninasNaRobotica


TOEIC Bridge

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial

Chamada para doação de livros

Em atendimento às normas e aos procedimentos
da Portaria nº 598, de 23 de março de 2016, do
Instituto Federal do Espírito Santo, referente à

doação e ao descarte de livros didáticos,
oriundos do FNDE/MEC, o Ifes campus Linhares

disponibilizou a órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e

fundacional livros didáticos ociosos em boas
condições para doação, relacionados no

processo de desfazimento N°
23155.000355/2018-78,

O campus Linhares, dentro do Programa de
Internacionalização do Currículo, ofereceu aos(às)

alunos(as) a oportunidade de realizar o TOEIC
Bridge, um teste de proficiência de Língua Inglesa

que é importante para a carreira acadêmica e
profissional dos(as) alunos(as).

O teste pode ser usado como nivelamento em
programas de língua inglesa, e também por empresas

na hora de selecionar candidatos que precisem
demonstrar proficiência no idioma inglês nos níveis

iniciais, além de possibilitar aos(às) alunos(as) a
participação em editais de intercâmbio cultural,

acadêmico ou de estágio profissional.

O curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Empresarial visa proporcionar ao
profissional conhecimento sobre a gestão empresarial para o desempenho de suas

atividades; instrumentalizar o profissional para o processo de tomada de decisões; e,
oportunizar o desenvolvimento de competências técnicas voltadas para a gestão, execução

e controle das informações estratégicas, administrativas e financeiras.

Abril

Abril

10

Abril
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A Comissão Eleitoral Discente, tornou público o processo
eleitoral para escolha da nova diretoria do Grêmio

Estudantil do campus Linhares, gestão 2019/2020. Todos
os alunos regularmente matriculados em cursos técnicos
podem votar e compor chapas.  A participação de todos é
muito importante, para o fortalecimento da representação

estudantil na instituição.

Campus Linhares adere  à campanha
nacional de vacinação contra a gripe. 
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Processo eleitoral do Grêmio
Estudantil Ifes Linhares

Abril
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Abril

O campus Linhares abriu 2 (duas) vagas para
Incubação não Residente de Empreendimentos.

Para a submissão de propostas, os
empreendimentos precisam ter produtos, protótipos
operacionais, processos ou serviços com potencial
de propriedade intelectual, Plano de Negócios que

demonstre a viabilidade e o caráter inovador do
projeto e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

Incubadora seleciona 02 projetos para
incubação

Abril



Os(as) alunos(as) participaram, entre os dias 04
e 07 de abril/19, do projeto de ensino intitulado

"Giro Cultural pela Cidade de São Paulo". O
roteiro contou com uma visita monitorada ao

Museu Catavento e ao Teatro Municipal de São
Paulo. Também foram realizadas visitas à

Pinacoteca de São Paulo, ao MASP (Museu de
Arte de São Paulo) e ao Memorial da

Resistência. Os(as) alunos(as) assistiram à
famosa peça de teatro "O Fantasma da Ópera" e
realizaram várias outras atividades culturais e de

lazer.
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Abril

"Giro Cultural pela
Cidade de São Paulo"
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Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos
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