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Ocorreram nos dias 26 e 27 de

abril as visitas técnicas aos

produtores/cooperados e

exportadores capixabas de

Gengibre nas regiões de Santa

Leopoldina, Santa Maria de

Jetibá e Domingo Martins. 

A equipe "GenIfes" possui

pesquisadores e extensionistas

dos campi Itapina, Santa Teresa

e Alegre, participantes do Projeto

institucional de pesquisa e

extensão Fortalecimento da

Agricultura do Espírito Santo

(Port.681 de 25/03/22).
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Atenção! O período de inscrições para o Enem 2022 está

aberto. Até o dia 21 de maio, interessados em participar do

exame poderão se inscrever por meio da Página do

Participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga

até o dia 27 deste mês por aqueles que não estão isentos.

Vale lembrar que a isenção da taxa não garante a inscrição.

Sendo assim, os estudantes que garantiram o direito

precisam se inscrever normalmente para participar do

exame. Quer mais informações sobre o assunto? Acesse o

link na bio! #issoéInep

Acesse: enem.inep.gov.br/participante

Agendas 2022
Servidores informamos
que os cadernos/agendas
do Ifes 2022 estão
disponíveis para retirada,
no Gabinete da Direção
Geral  de segunda a
quinta-feira, das
7h:30min às 12h e das 13h
às 16h:30min.



ESTÁGIO01

ITAPINA EM FOCO

OPORTUNIDADES

EDIÇÃO Nº 3   MAIO - 2022   VOLUME I

02BOLSISTAS

03
 

04

0201

03 04

SUBSTITUTO ELEIÇÕES NAC

 Grêmio
Estudantil

Estão abertas duas vagas
de Estágio para estudantes
de Licenciatura em
Pedagogia e/OU Lica. Local
do estágio: CAE. Inscrições
em: agil.com.br

Está aberta a seleção de
bolsista para atuar na
Incubadora do Campus
Itapina. Inscrições em:
itapina.ifes.edu.br

Está aberta a seleção de
uma vaga para Professor
Substituto. Área Gestão.
Inscrições em:
itapina.ifes.edu.br

Está aberto o período para a
inscrição de chapas que irão
concorrer à Eleição do Núcleo
de Arte e Cultura - NAC do
Campus Itapina. Saiba mais
em: itapina.ifes.edu.br

Aconteceu no dia 10/05/2022 no Ifes Campus Itapina uma ação
pedagógica intitulada “Legalização contábil para Modelos de
Negócios Agropecuários” em uma parceria multidisciplinar entre
os professores José Claudio Valbuza, Nilson Nunes Morais Junior,
Hellen Taynan da Silva Cavalcanti e Tadeu Rosa e o convidado,
Prof. Geraldo Cezar Seidel Dalla Bernardina.

Ação Pedagógica

Desde o dia
11/05 o
Grêmio
Estudantil do
Campus
Itapina conta
com uma sala
para apoio  

 e a realização de suas atividades. A sala entregue conta com ar
condicionado, mobiliário de escritório e microondas para os
estudantes. A entrega simbólica da chave da sala foi realizada
pelo Diretor Geral, professor Fabio Lyrio, durante reunião com os
estudantes realizada no dia 11/05.


