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Uma comitiva do Ifes - Campus Itapina, formada por membros da

gestão e servidores profissionais das unidades de campo,

visitou o IFMG - Campus Bambuí e o IFSuldeMinas - Campus

Muzambinho, com a finalidade de observar alguns processos

que pretendem iniciar aqui no campus.

Na oportunidade, eles tiveram um encontro com a equipe de

gestão desses campi e realizaram visitas nas instalações do

curso de Medicina Veterinária, nos setores de pós-colheita da

cafeicultura, nas residências estudantis e demais locais da

escola-fazenda.

Segundo o Diretor Geral, Fabio Lyrio Santos, esse

tipo de ação proporciona um ganho de

aprendizado aos servidores e nos orienta quanto a

alguns caminhos que pretendemos seguir, e que já

foram trilhados pelos campi Bambuí e

Muzambinho: "Já temos um certo entrosamento

com vários campi agrícolas da Rede Federal de

EPCT, as ex-escolas agrotécnicas, e isso é

importante para crescermos em conjunto. Nos

consideramos instituições coirmãs".

Fabio Lyrio ainda destacou que "os campi Bambuí

e Muzambinho sempre foram para nós referências

e a visita objetivou buscar conhecimento,

principalmente, sobre três questões específicas:

a implantação do curso de Medicina Veterinária,

que é objetivo do Campus Itapina; as operações

de pós-colheita do café, já que o nosso programa

está crescendo; e a abertura de mais vagas para o

regime de internato pleno. Queremos avançar

nessas questões de forma assertiva e nada

melhor do que ouvir a experiência e os desafios de

quem já passou por isso".

O Diretor Geral do IFMG – Campus Bambuí, Rafael

Bastos Teixeira, expressou que “a gente fica

muito feliz de receber a comitiva do Ifes – Campus

Itapina; poder contribuir com os colegas da Rede

Federal é sempre muito bom.”

O Diretor Geral do IFSuldeMinas - Campus

Muzambinho, Renato Aparecido de Souza, também

ressaltou que "foi uma satisfação receber colegas

servidores do Ifes para trocar experiências.
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Agende esta data meu povo! Vem aí o Arraiá Agricolano!

Dia 09/07/2022 às 18h, na praça de esportes do campus

Itapina. Roupas, brincadeiras, comidas típicas, fogueira e

nossa maravilhosa quadrilha.  Não percam!! 
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"Aconteceu no Campus Itapina"
Ocorreu nos dias 09 e 10 de junho, o I Encontro dos

Núcleos de Estudos e Pesquisas em Gênero e

Sexualidades do Ifes, no Campus Cariacica. O Campus

Itapina participou em peso, com as servidoras/es Dayane

Souza, Raquelli Natale, Karla Fortes, Nahun Thiagor, Flávia

Nascimento e nosso estudante Kennedy Pinheiro.

O objetivo do encontro é fomentar a equidade de gênero

no Ifes e promover a formação dos Nepgens para

atuarem em cada Campus da rede.

 @ifes.itapina

@ifesitapinaoficial

 Siga nossas redes sociais

www.itapina.ifes.edu.br
 Siga, Curta e
Compartilha!

 @ifes.itapina

 @ifes.itapina

"Reunião dos membros da nova
diretoria ProAgro Jr"

Ocorreu no dia 21/06 reunião dos

membros da nova Diretoria da ProAgro

Jr.  com a Direção Geral para o

alinhamento de parcerias e o

planejamento de ações conjuntas no

próximo biênio, visando o crescimento e

a projeção da empresa júnior.

Marcos Stinguel - Diretor Comercial

Pedro Tacito - Presidente 

Fabio Lyrio Santos - Diretor Geral

Edson Jaske - Vice Presidente
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Aconteceu no dia 22/06
a reunião do Campus
Itapina com  Incaper,
Prefeitura Municipal e a
Pesquisadora Andrea
Costa de Venda Nova do
Imigrante para avaliação
no projeto de produção
de mudas e cultivo de
morango em São Pedro
Frio. 
O projeto visa implantar
e incentivar o cultivo de
morango com mulheres a
capacitação das
agricultoras da região. 

Com previsão para setembro, o campus deve receber uma unidade

experimental da produção de mudas e em paralelo à produção dentro

da região, também acompanhará o cultivo, a pós-colheita além de

realizar o processamento do morango dentro de sua unidade de

agroindústria em parceria com o Campus Venda Nova do Imigrante.

"Projeto para Cultivo
de morango em São

Pedro Frio"

"Diretor de Ensino do Campus Itapina recebe o título
de destaque capixaba pela Assembleia Legislativa"

O Diretor de Ensino, professor Messenas Miranda Rocha,
recebeu da Assembléia Legislativa do Espírito Santo - ALES, a
homenagem de Destaque Capixaba no ano de 2022 pela sua
atuação como professor e gestor de ensino. A entrega da
homenagem ocorreu no dia 21/06 no plenário Dirceu Cardoso
na ALES. 
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OPORTUNIDADES

01EDITAL
Edital n° 10/2022 destinado a
Seleção Interna Simplificada de
Bolsistas para o Programa
Qualifica Mais Emprega Mais.
Edital disponível em: 
https://itapina.ifes.edu.br/index.php/
editais

02EDITAL
Edital n° 11/2022 destinado a vaga
de estágio não obrigatório
remunerado no campus.
Edital disponível em: 
https://itapina.ifes.edu.br/index.php/
editais
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Aconteceu no dia 11/06 (sábado), o encontro presencial

para o encerramento do módulo 2 do curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas para

Educação Profissional e Tecnológica turma 3, do polo Ifes

Campus Itapina.

Comunicado: Usuários da

Biblioteca, fiquem atentos à

data de devolução ou renovação

do material. Caso não seja feita

no prazo, será gerada multa de

R$ 1,00 (um real) por dia, por

material, pagável somente

através de GRU (Guia de

Recolhimento da União), no

Banco do Brasil, conforme

orienta a Resolução do Conselho

Superior do IFES, nº 69/2020.

02

A Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos - CCSE do Campus Itapina

informa que foi publicada no dia 23/06 a cartilha contendo orientações para a

comunicação durante o período eleitoral. Esta orientação traz um recorte das

condutas permitidas e vedadas durante o período eleitoral no âmbito da

comunicação adaptado ao contexto das atividades desenvolvidas no Ifes.

A cartilha está disponível no endereço eletrônico:

https://itapina.ifes.edu.br/index.php/area-do-estudante/17581-orientacoes-

sobre-a-comunicacao-do-ifes-no-periodo-eleitoral

Em caso de dúvidas, servidores, estudantes e comunidade em geral poderão entrar

em contato com a CCSE pelo whatsapp 27-3723-1216, por e-mail:

ccse.itapina@ifes.edu.br ou se preferir, presencialmente de segunda a sexta-feira

das 07h às 19h no Prédio Administrativo.

Orientações para a comunicação do Ifes durante o
período eleitoral

No dia 01/07 (sexta-feira), o Ifes Itapina recebeu a visita do

Deputado Federal Filipe Rigoni para inauguração do Laboratório

Maker e dois Laboratórios de Informática no Campus. 

"Inauguração do Laboratório Maker e Laboratórios
de Informática"
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