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CURSO DE TRATORISTA 

PARA MULHERES 

Foi realizado no início do mês 

de abril o curso de tratorista 

para mulheres. Uma parceria 

entre o Ifes Campus Itapina, a 

Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (Seag-ES), 

o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar) e 

o Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Incaper). 

 

O curso, totalmente gratuito e 

com carga horária de 40 h, é 

uma ação que compõe o 

projeto “Elas no Campo e na 

Pesca”, da Seag, e tem como 

pilares o empreendedorismo, 

a liderança, e a autonomia 

das mulheres rurais. 

 

As alunas tiveram aulas 

teóricas e práticas sobre a 

operação e a manutenção de 

máquinas agrícolas. Todo o 

apoio direto para a realização 

das aulas práticas aconteceu 

por meio da Coordenadoria 

Geral de Gestão de Campo da 

instituição. 

 

Outras ações de extensão 

como essa, em parceria com 

instituições externas, fazem 

parte da agenda 2022 do Ifes 

Campus Itapina. □ 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2022 
 

O Ifes Campus Itapina publicou 

na quarta-feira, 06/04, o Edital nº 

03 de 2022, de convocação de 

estudantes para a formação de 

cadastro e seleção do Programa 

de Auxílio Estudantil do campus, 

nas modalidades alimentação, 

moradia e transporte. 

As inscrições iniciaram no dia 

07/04 e permanecerão em fluxo 

contínuo até o final de outubro de 

2022. A documentação deverá ser 

encaminhada para o e-mail 

cgpae.itapina@ifes.edu.br. Não 

haverá inscrição presencial. 

Podem participar do edital os 

estudantes matriculados nos cursos 

regulares do campus, prioritária-

mente os que se encontram em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, com renda per 

capita do grupo familiar igual ou 

inferior a um salário-mínimo e meio 

vigente, nos termos do Decreto 

nº 7.234, de 19/07/2010. 

Confira a matéria completa em: 
https://itapina.ifes.edu.br/index.php/area-

do-estudante/17514-campus-itapina-

publica-edital-para-a-politica-de-

assistencia-estudantil-em-2022.  

CURSO M.O.O.C. 

Cefor disponibiliza curso 

de 60 horas, online e 

gratuito, de Gestão Aca-

dêmica de Cursos de 

Graduação. Clique aqui. 

COVID-19 

Portaria nº 776, de 6 de 

abril de 2022, traz novas 

orientações quanto à 

pandemia de Covid-19. 

Clique aqui. 

ENCONTRO 2022 

Campus confirma a rea-

lização do encontro de 

egressos, aposentados  

e pensionistas para o 

dia 10/setembro/2022.  
 

Curso de tratorista para mulheres recebe alta procura. 
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ACESSO AO REFEITÓRIO PASSA A SER ELETRÔNICO 
 

A partir do mês de maio, o acesso dos estudantes ao refeitório do 

campus passará a ser por meio da Identidade Estudantil, docu-

mento oficial de identificação institucional dos membros do corpo 

discente. A primeira via da Identidade Estudantil está sendo emiti-

da gratuitamente pelo campus e deverá ser solicitada exclusiva-

mente de forma presencial na Coordenadoria de Registros Acadê-

micos (CRA). A leitura da Identidade Estudantil será feita por meio 

de catracas eletrônicas, já instaladas na entrada do refeitório. 

Terão direito à Identidade Estudantil todos os estudantes devida-

mente matriculados no Campus Itapina no semestre letivo 

2022/1. Menores de 18 anos deverão levar o Termo de Respon-

sabilidade para os pais e/ou responsáveis assinarem. Os preços 

das refeições permanecem inalterados.  

  
Núcleo de Arte e Cultura lança 

Concurso Artístico em come-

moração aos 66 anos campus, 

com o tema “Significado do 

Campus Itapina em minha 

vida”, em quatro categorias: 

desenho, fotografia, poesia e 

música. O campus completa 

66 anos no dia 28/abril/2022. 

AO TRABALHO 

O Diretor Geral do Campus Itapina, 

Prof. Fabio Lyrio, representou a 

instituição no terceiro ciclo da confe-

rência “Ao trabalho: Seminário 

Regional de Empregabilidade, Ocu-

pação e Geração de Renda”, realiza-

do no dia 19/04 na sede do Sindica-

to dos Trabalhadores Rurais de Colatina. Trata-se de uma ação da 

Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social (Setades), por meio da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e 

Geração de Renda (Subtrab). A conferência tem o objetivo de 

compreender as singularidades dos diferentes contextos e territórios 

no âmbito da empregabilidade, para que possam ser elaboradas 

estratégias que fomentem a geração de emprego e renda de modo 

planejado, sustentável e com ampla participação dos trabalhadores, 

dos empregadores e do poder público (fonte: Setades). 

 
OBRAS NO CAMPUS 

  

01  QUADRAS 

A empresa que venceu a 

licitação abandonou a 

obra. Após meses em pro-

cesso, uma outra empre-

sa assumiu. Há um pedido 

de reequilíbrio em análise. 

02 GUARITA 

A vencedora da licitação 

abandonou a obra e não 

houve empresa para dar 

continuidade. Um novo 

processo licitatório está 

agendado para 12/05. 

  

03 ALOJAMENTO 

O antigo alojamento de 

servidores do campus 

está em reforma para se 

tornar alojamento de 

internato para alunas dos 

cursos técnicos. 

04 UEPs 

Duas unidades educativas 

de setores de produção 

foram entregues à comu-

nidade após manutenção 

total: a de culturas pere-

nes e a de suinocultura.   
 

03 04 

02 01 

https://sitebarra.com.br/

