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O chamado

Longe de ser apenas o instigante
título de um conhecido filme de
suspense, para a ética pública a
expressão "O chamado" pode
designar bem a profissão dos
agentes públicos. E essa não é
(nem precisa ser) uma história de
terror. 
  O Código de Ética do Poder
Executivo federal afirma que os
agentes públicos foram
vocacionados a exercer o poder
estatal, guiados pelos princípios
morais (inciso I). Nesse texto, é
intrigante a escolha criteriosa da
palavra "vocação" para instruir
como os agentes públicos devem
compreender a sua profissão.
Afinal, o que ela quer dizer?
  "Vocação" vem do latim, Vocatio,
e quer dizer "chamamento". Essa
palavra também se refere a
"pessoa chamada, chamado, grito,
fala". O vocacionado é, portanto,
aquele que tem inclinação natural
para fazer alguma coisa, como se
tivesse nascido para aquilo. 
  Diante disso, como agente
público, você pode argumentar:
"Eu não sonhei em fazer
exatamente o que faço hoje.
Foram as circunstâncias da vida
que me trouxeram até o serviço
público." 
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Superação. Este substantivo define o dia-a-dia de Samantha Britto de
Souza. Em cada etapa de sua vida, a jovem de 20 anos, tem
atravessado obstáculos que, para muitos de nós, são intransponíveis.

Mas, para Samantha, o sonho de ser médica está se tornando realidade
graças ao esforço, dedicação e fé desta jovem estudante capixaba que
tirou nota 1.000 mil no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem de
2022, cujo resultado foi divulgado em fevereiro deste ano. A estudante
egressa do curso técnico em Zootecnia do Campus Itapina nasceu em
Vila Velha, região metropolitana da capital do Espírito Santo, e morou
no noroeste do Estado, em Baixo Guandu, e também em Colatina,
durante os três anos em que estudou no campus. Hoje reside em
Governador Valadares, leste de Minas Gerais, local onde pretende
cursar a faculdade de medicina. 

Com a nota que tirou no Enem, a jovem aguarda ser chamada para
uma vaga de medicina pelo PROUNI - Programa Universidade para
Todos do Governo Federal. Mais uma vez desejamos parabéns e
muito sucesso a Samantha em sua jornada. 
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Iniciamos 2023 com uma ótima notícia. O projeto de
extensão intitulado "Fortalecimento e inovação na
produção de queijos nas agroindústrias rurais do
município de Colatina, iniciou suas atividades em
fevereiro.

O projeto pretende fomentar a inovação nas queijarias de
Colatina, as quais, em sua maioria, são agroindústrias
familiares, a fim de melhorar os processos de fabricação e
a qualidade dos queijos, além de capacitar as famílias para
a produção de queijos finos e queijos especiais. É uma
parceria entre o Campus Itapina, a Prefeitura Municipal, o
Sebrae, o Incaper e a empresa de consultoria italiana 
 Agenda 21.

Em sua primeira fase, a equipe realizou visitas às
queijarias colatinenses que já possuem registro em
Serviços de Inspeção Municipal e Estadual e algumas em
processo de adequação para registro. Após as visitas, a
equipe elencou algumas ações que serão executadas so
longo de cerca de 18 meses, incluindo a institucionalização
do projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão do Ifes e um
censo da produção de queijos em Colatina a fim de
identificar as queijarias com potencial de inovação e,
também, de sucessão e continuidade na atividade.
Posteriormente, serão selecionadas algumas agroindústrias
para participar de capacitação para nivelamento técnico e,
em 2024, com a consultoria técnica do especialista em
desenvolvimento rural Luca Dalla Libera, da empresa
Agenda 21, será realizada uma missão à Itália, para
capacitação em queijos finos e especiais.

Finalmente, como premissa da Extensão Universitária, o
projeto pretende envolver estudantes de cursos superiores
do campus Itapina para atuarem nas diferentes ações
planejadas.
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   Bem, essa colocação é bastante
razoável. Talvez a sua atividade
não reflita o que você entenda
como a sua vocação, mas isso não
deve lhe desanimar. De uma
forma ou de outra, todo dia é uma
nova oportunidade de abraçar
com orgulho essa honrada
vocação: servir ao país! Se passar a
olhar o seu trabalho dessa forma,
o serviço público fará mais
sentido para você, conforme nos
ensina o Código de Ética
Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal: 

“V - O trabalho desenvolvido
pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido
como acréscimo ao seu próprio
bem-estar, já que, como
cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse
trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.”

  Enfim, conscientes do nosso
chamado, a disposição para servir
é tão clara e intrínseca, que
passamos a realizar nossas
atividades de forma natural, como
se tivéssemos nascido para isso!
São nossas atitudes que
transformam nosso dia a dia e
tornam o trabalho algo
significativo para cada um de nós.
  Não falei que essa não era uma
história de terror?
 Para cumprir sua jornada no
serviço público da melhor forma
possível, a Comissão de Ética
da(o) [nome do órgão] está à
disposição a todo momento.
 Caso tenha dúvida acerca das
condutas esperadas dos agentes
públicos entre em contato
conosco. Estamos aqui para
ajudar!

PROJETO COORDENADO PELA PROFESSORA SELMA
HOLTZ ESTÁ SENDO EXECUTADO EM PARCERIA COM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Comissão de Ética do Ifes.
Contato:etica@ifes.edu.br

Texto: Professora Selma Garcia Holtz 
Foto: Divulgação equipe do projeto.
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No dia 02/02/2023, com a volta às aulas, o Campus
Itapina recebeu as primeiras estudantes do regime
internato nesta fase de reativação do alojamento
feminino. 

O retorno das atividades de funcionamento do
internato feminino era um sonho antigo da
comunidade acadêmica. 

Segundo o Diretor-Geral, Prof. Fabio Lyrio, “a
reforma e reativação desse espaço é uma grande
conquista para as estudantes. Os servidores
envolvidos nesse projeto buscaram por boas
práticas em outros campi que já possuíam o
internato feminino. Agora, temos uma residência
nova e com ótima estrutura para as internas.”

ACONTECEU NO CAMPUS

RESIDENCIA FEMININA RECEBE AS
PRIMEIRAS ESTUDANTES

MAIS DE 150 ESTUDANTES
PARTICIPARAM DA CERIMÔNIA
SIMBÓLICA DE CONCLUSÃO DE CURSO
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Aconteceu no dia 11/02/2023, a cerimônia simbólica
de conclusão de curso dos cursos técnicos
integrados em Agropecuária, Alimentos e
Zootecnia. 

O evento foi realizado no ginásio poliesportivo
Sebastião Pelúzio de Campos, onde familiares,
servidores e convidados da comunidade acadêmica,
presenciaram este momento especial na vida dos
estudantes.

Desejamos sucesso a todos os formandos e em
agosto tem mais!

EDIÇÃO Nº 03 - MARÇO/2023 - VOLUME 2

ANIVERSARIANTES DE MARÇO



ITAPINA EM FOCO

 4

Servidores do Campus Itapina estiveram
presentes  no dia  10/02/2023 no Campus
Colatina para a aula inaugural do Programa de
Mestrado Profissional em Rede Nacional em
Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação - PROFNIT.

O PROFNIT é um programa de Pós-Graduação
com polo no Ifes Campus Colatina. 

Participaram da aula inaugural os professores
do Campus Itapina:  Raphael Magalhães Gomes,
Fabio Lyrio Santos (Diretor-geral) Daniele
Piontkovsky, José Cláudio Valbuza e a servidora
Larissa Haddad de Souza Vieira. 
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REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO
DO IFES.  “PRINCÍPIOS ÉTICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS"

A finalidade da Comissão de Ética é zelar pela aplicação
Código de Ética Profissional do Servidor Público e entre
seus deveres está a capacitação dos servidores acerca das
normas e comportamentos éticos no Instituto. O
secretário executivo, Ricardo Thomaz, foi quem
conduziu o encontro, abordando assuntos importantes
como: compromisso ético do servidor público, exemplo
de atitudes éticas dos educadores, estigmas e vícios, e
outros temas relacionados à ética e comportamento.

Para o Diretor Geral do campus, Prof. Fabio Lyrio,
“ações como essa são fundamentais, tanto para que os
servidores conheçam mais sobre a estrutura de
governança do Ifes, como, e especificamente, para
evitar o desvio de conduta ética dos servidores e as
consequências negativas que são geradas".

Aconteceu no dia 15/03, no Campus Itapina, a
reunião com a Comissão de Ética Profissional
do Servidor Público do Ifes. Recebemos o
secretário executivo da Comissão de Ética do
Ifes e servidor do Campus Santa Teresa,
Ricardo Thomaz Martineli, e a assessora da
secretaria executiva, Marina Pereira Ribeiro
Sardinha. Também estiveram presentes, os
servidores do Campus Itapina: Kasusa Galon
Denadai e Anderson Antonio Alves Cesário,
membro e representante local da comissão,
respectivamente.

PROFESSORES DO CAMPUS ITAPINA PATICIPAM DA AULA INAUGURAL DO
PROFNIT -  PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO NO CAMPUS COLATINA


