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Reunião no Campus Itapina com prefeituras locais inicia a 
implantação do projeto Polo de Fruticultura no Norte do ES 

POLO DE 
FRUTICULTURA 

Embrapa, Ufes e Ifes 

iniciaram, dia 30 de março, 

reuniões para a extensão 

do projeto do Polo de 

Fruticultura aos municípios 

do norte do Espírito Santo. 

    
 O polo visa contribuir para 

a diversificação de 

culturas, aumento de 

renda e a geração de 

empregos, tanto no 

campo, pelas atividades de 

plantio e colheita, quanto 

nas cidades, pela 

comercialização e 

industrialização. 
 

SEMANA DE BOAS VINDAS 2022 
     

   
 

Reuniões com estudantes calouros 

e veteranos, e com suas famílias, 

marcam o reinício das aulas 

totalmente presenciais no Campus 

Itapina, a partir de 22 de março de 

2022.  

As reuniões, promovidas pela 

Direção Geral e conduzidas pela 

Direção de Ensino, ocorreram no 

Ginásio Sebastião Peluzio de 

Campos. Os estudantes do regime 

de internato e seus familiares 

foram recebidos no dia anterior. 

Os estudantes calouros tiveram 

aulas e atividades especiais, como 

visitas às unidades de ensino e 

produção, palestras, reuniões e 

instruções no laboratório de 

informática sobre o primeiro 

acesso ao sistema acadêmico e 

ao Moodle.  

As atividades dessa primeira 

semana incluíram, ainda, 

momentos de integração e lazer, 

dinâmicas de acolhida, 

apresentação dos setores, 

relatos de experiências e 

palestra com a psicóloga do 

campus. 

A Direção de Ensino realiza 

visitas a todas as turmas para 

recepcionar os estudantes e 

passar as informações 

pertinentes a este reinício 

presencial. □ 

O Campus Itapina 

coordenará o projeto junto 

aos municípios de Colatina, 

Marilândia, São Roque do 

Canaã, Baixo Guandu, 

Governador Lindenberg, 

São Domingos do Norte, 

Pancas e Alto Rio Novo.  

Além do Campus Itapina, 

também participarão do 

projeto os campi do Ifes de 

Montanha e de Barra de 

São Francisco, além da 

unidade da Ufes de São 

Mateus (Ceunes). □ 

30/03/2022, 9h 

Miniauditório 



 

 

 
 

  

 
 

 

 

A equipe “Agro Itapina”, formada pelos alunos Felipe Miranda, 

Itamar da Costa e Mayara Dominicini, e orientada pelo professor 

Robson de Almeida, garantiu medalha de ouro na 10ª Olimpíada 

Brasileira de Agropecuária (Obap). 

A etapa final aconteceu no Ifes Campus de Alegre, no início de 

março, e contou com 36 equipes de 16 estados do Brasil. 

A próxima edição será no mês de setembro/2022 na cidade de 

Jundiaí-SP. 

 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Encontram-se abertos os 

editais da PRPPG para captação 

de bolsas para projetos de 

pesquisa do Programa 

Institucional de Iniciação 

Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação do Ifes 

(Picti). As inscrições seguem até 

4 de abril. Saiba mais em 

prppg.ifes.edu.br/editais. 

  

ACONTECE NO CAMPUS  

    

01 
Por meio do Edital 

02/2022 o Ifes Campus 

Itapina iniciou a 

implantação do 

Programa de Gestão 

Teletrabalho.  

 

02 
Novo sistema para  

monitoramento e 

controle das câmaras 

frigoríficas da 

Agroindústria do campus 

já está em operação.  

03 
A Comissão Setorial 

Permanente de Pessoal 

Docente (CSPPD) está 

com chamada aberta 

para novos integrantes.  

 

04 
Colação de Grau dos 

cursos de Agronomia, 

Licenciatura em 

Ciências Agrícolas e 

Pedagogia – 24/março.  

PÓS-GRADUAÇÃO EaD 

Acontece no dia 9 de abril, sábado, das 

8h às 11h, o primeiro encontro 

presencial do Curso de Pós-Graduação 

EaD lato sensu em Práticas Pedagógicas, 

do qual o Campus Itapina é polo. 

Atualmente o curso conta com 40 

alunos matriculados e está iniciando a 

terceira turma no campus. 

O Programa de Pós-Graduação lato 

sensu em Práticas Pedagógicas foi 

idealizado para oferecer ao docente 

capacitação no sentido de enriquecer 

sua prática e fomentar o 

desenvolvimento institucional. 

 

Terceira turma da Pós-Graduação EaD em Práticas Pedagógicas 
inicia em abril 
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