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Aconteceu no dia 17/05/2022 no Ifes-

Campus Itapina o curso de "Elaboração de

Projetos de Crédito Rural”, realizado pela

PRÓAGRO JR, empresa de consultoria

agronômica do Ifes Campus Itapina em uma

parceria com o professor José Claudio Valbuza

dentro das discussões das disciplinas

Economia Rural, Administração Rural,

Organização Rural e Gestão Empresarial e da

Qualidade, voltada para os cursos superiores

de Agronomia e Zootecnia e o curso técnico

em Agropecuária Subsequente.

O curso foi ministrado pelo técnico agrícola,

licenciado em ciências agrícolas pelo Ifes

Campus Itapina, Flavio Hubner Trindade que,

atualmente, atua como projetista rural do

Banco do Nordeste, professor de agricultura

além de estar cursando Agronomia no Ifes.

Segundo Pedro Tácito, atual presidente da

PROAGRO JR "o curso foi um sucesso,

oportunizou, a um grande número de

estudantes, os conhecimentos básicos

necessários para a atuação com sucesso na

elaboração de projetos de crédito rural, além

de fortalecer a parceria com o Banco do

Nordeste e as atividades de ensino, pesquisa

e extensão desenvolvidas nos cursos do Ifes".

Professor Fabio Lyrio Santos, Diretor Geral do Ifes Campus

Itapina, participou da reunião do Fórum Nacional de

Educação no Campo (ForCampo) do Conif, representando o

Ifes, de 24 a 26 de maio, na sede do Conif em Brasília.

Estiveram na pauta, entre outros pontos, discussões sobre

a criação de indicadores dos campi agrícolas para a

Plataforma Nilo Peçanha, mudanças na matriz orçamentária

e o modelo de dimensionamento de cargos e funções (Port.

MEC nº 713/2021) para a Rede Federal de EPCT.

 @ifesoficial
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Edital PRPPG 08/2022
destinado ao Auxílio para
publicações científicas.
 Disponível em:
https://prppg.ifes.edu.br/
editais

Edital PRPPG 09/2022
destinado ao Auxílio para
publicação de livros.
Disponível em:
https://prppg.ifes.edu.br/
editais

Edital PRPPG 07/2022
destinado à Versão e revisão
de artigos científicos.
Edital disponível
em:https://prppg.ifes.edu.br/
editais

"Aconteceu no Campus Itapina"
No dia 23/05, o Curso de Licenciatura em Pedagogia realizou

uma homenagem aos(às) pedagogos(as) do Campus. A

homenagem aconteceu no Refeitório da Coordenadoria de

Alimentação e Nutrição - CAN, localizada no prédio pedagógico.

 

O Campus Itapina, sediou entre os dias

24/05 e 26/05 o Fórum de Diretores de

Ensino do Ifes. Estiveram presentes os

Diretores de Ensino dos Campi do Ifes, a

Pró-Reitora de Ensino, os Diretores de

Ensino Técnico e de Graduação, além de

assessores da Pró-Reitoria de Ensino.

EDITAL
Está aberta a seleção de
uma vaga para professor
Substituto.
Disponível em:
itapina.ifes.edu.br

O Diretório Acadêmico “Gabriel Felipe

Santos Rigamonte” - Ifes Campus Itapina

iniciou o processo eleitoral visando a

escolha de uma nova chapa para compor a

próxima gestão. 

As inscrições podem ser realizadas de 13
de maio a 06 de junho via formulário

eletrônico: 

 https://forms.gle/mw5djaQk7CLosVN26

O Campus Itapina concluiu nesta semana mais um ponto de

acesso à rede de internet sem fio, nas proximidades da

Lanchonete do Prédio Pedagógico. A modernização da rede de

infraestrutura tecnológica do campus é uma das prioridades para

a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. A Gestão tem

trabalhado para implantar uma rede sem fio de qualidade em todo

o Campus. Atualmente, todas as unidades de ensino e produção

estão com acesso, com pelo menos um ponto a rede sem fio. 
Segundo o Coordenador de Tecnologia da

Informação, servidor José Ricardo Ferrari, a

Comunidade Acadêmica, conta hoje com 46
aparelhos de rede sem fio em funcionamento

no campus, e estamos ampliando na medida

em que conseguimos melhorar a

infraestrutura primária e disponibilidade de

equipamentos.



 Siga nossas redes sociais
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 Siga, Curta e
Compartilha!

www.itapina.ifes.edu.br
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Foi realizada no Ifes - Campus Itapina, no dia

18/05, uma reunião entre o Ifes, Incaper e

SEMDIR (Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e infraestrutura rural de

Colatina), para organizar a Feira de Touros Pró-

Genética, que acontecerá na primeira semana de

agosto, durante a VII Semana da Agricultura

Familiar – SAF.

Serão ofertados aos produtores rurais da região,

touros zebuínos melhoradores, puro de origem

(PO) com RDG- Registro Genealógico Definitivo e

Exame andrológico positivo.

Realização: Ifes – Itapina, Seag/Incaper, ABCZ,

Prefeitura Municipal de Colatina e Fapes.


