
 
 

Ensino 

RECREIO MUSICAL 2º SEMESTRE – RANKING ENEM 2014 

Como homenagem ao início do 2º semestre letivo, foi 
realizado no campus a 1ª edição do Recreio Musical. 
Foram apresentadas diversas músicas, contando com o 
apoio de discentes e docentes para a realização do evento, 
que contará com novas edições para o próximo ano.  
 
Também como destaque no início do semestre, vale 
ressaltar o resultado das notas do Enem 2014, sendo o Ifes 
campus Aracruz 1º colocado entre as escolas do município 
de Aracruz, 6º entre as escolas federais no estado e 16º no 
ranking geral estadual! Parabéns alunos e servidores!      

                    

I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ENSINO DO IFES 

No final do mês de novembro alguns servidores do campus Aracruz estiveram presentes no Hotel 
Fazenda China Park, em Domingos Martins, como representantes do campus na área de ensino para 
participarem do I Seminário de Avaliação e Integração das Políticas de Ensino do Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes). O evento foi organizado pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen), com objetivo de 
realizar, junto aos campi, uma avaliação da política de ensino da instituição para levantar sugestões de 
aperfeiçoamento e promover uma maior integração. 
 
O reitor do Ifes, Denio Rebelo Arantes, destacou a iniciativa de avaliar o que está sendo feito e disse 
sobre a importância de pensar sobre o futuro. “É importante ouvir as pessoas, fazer um apanhado das 
ideias, ter uma visão coletiva sobre as políticas que realizamos. Mas também precisamos pensar sobre 
o que queremos ser no futuro. Hoje somos uma referência nacional, mas temos que olhar para frente. 
Precisamos discutir como mudar. Esse é o desafio da instituição que é líder e quer continuar sendo líder”, 
afirmou.  

 

 



 

MOSTRA CULTURAL 2015 

No dia 20 de novembro foi realizada a Mostra Cultural do campus Aracruz, este ano com o tema 

“Antropofagia”, e com três correntes artísticas sendo propostas: “Tropicalismo”, “Clube da Esquina” e 

“Movimento Nordestino década de 70”. Nesse entrelaçamento, além da música, outras linguagens 

artísticas foram vivenciadas e também fizeram parte do caldeirão expressivo deste projeto, como a 

poesia, o teatro, o muralismo, o desenho, a pintura, etc. 

 

De acordo com o Professor Kennedy Fraga, membro da Comissão organizadora do evento, “é importante 

destacar que muitos alunos tiveram pela primeira vez a oportunidade “viver a arte” de modo abrangente 

e radical, conhecendo diferentes linguagens, entendo o processo criativo, desenvolvendo o espírito 

coletivo e, além disso, a capacidade de superação de dificuldades, tanto em termos técnicos, quando se 

aprende uma linguagem artística, quanto em termos emocionais e afetivos, isto é, na capacidade de 

diálogo, compreensão e doação para se construir algo em grupo”, afirma. Confira mais fotos no site do 

campus pelo link www.ar.ifes.edu.br/noticias/553-mostra-cultural-2015 ou na página do campus no 

Facebook www.facebook.com/ifes.aracruz.   

                         

                     

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 

Desde o dia 15 de outubro o laboratório de Biologia do campus Aracruz está em funcionamento, contando 

com 8 microscópios instalados, que possuem interface para data show. Está em fase de instalação 

também um sistema de vídeo, que poderá projetar as imagens capturadas em uma tela de TV, sendo 

este sistema pioneiro entre os campi do Ifes.  

 

I INTERMEC -  2015 

No dia 21 de novembro foi realizado o I Intermec, Jogos do Técnico em Mecânica Concomitante, 

modalidade futsal masculino. A disputa foi entre as equipes do 1º ao 4º módulo do Técnico em Mecânica 

concomitante, Engenharia Mecânica e o time de Servidores do campus. Confira os resultados:

1º Lugar: 2º Módulo da Mecânica              

2º Lugar: 1º Módulo da Mecânica  

3º Lugar: 4º Módulo da Mecânica  

4º Lugar: Servidores 

 

 

 

 

 
 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/553-mostra-cultural-2015
http://www.facebook.com/ifes.aracruz


 
 
 

COLAÇÃO DE GRAU MECÂNICA E LICENCIATURA/CURSOS TÉCNICOS 
 
No início do mês de julho foi realizada solenidade de formatura para as turmas dos cursos de Técnicos 

em Mecânica e Licenciatura em Química. No próximo dia 18 de dezembro aproximadamente 100 alunos 

dos cursos Técnicos em Mecânica e Química também participarão da solenidade de colação de grau, no 

Auditório do SESC, a partir de 19 horas. Todos estão convidados a prestigiar o evento! 

 
 

 
 
 

OLIMPÍADAS 2014 – 10ª OBMEP/ OLIMPÍADA 2014 OBQ/OLIMPÍADA DE HISTÓRIA/OBF 
 

No início de dezembro foi realizada cerimônia simbólica em nosso campus para entrega de diplomas de 

honra, menções honrosas e medalhas aos alunos participantes das Olimpíadas de Matemática, História, 

Física e Química. Os alunos Matheus Rodrigues Furlani e Daniel Fernandes da Silva receberam 

medalhas de prata e bronze, respectivamente, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).  

 

O objetivo da prova é estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Ao todo, mais de 20 

alunos do campus receberam medalhas e menções honrosas como participantes das referidas 

Olimpíadas. Confira a relação completa de alunos e as fotos no site www.ar.ifes.edu.br/noticias/556-

2015-12-11-14-29-26.  

 
 

 

JOGOS INTERCLASSES 

Nos finais de semana dos dias 28/11, 05 e 12/12 foram realizados os Jogos Internos do Ifes campus 

Aracruz, no Ginásio de Esportes da ARCA. O evento consistiu na disputa de várias modalidades 

esportivas entre as turmas, como handebol, futsal, voley, tênis de mesa e xadrez. Teve como objetivo 

promover maior integração entre os alunos, ultrapassando os limites das salas de aula e os espaços 

habituais de ensino. Este ano o evento contou com o apoio do Grêmio do campus. Confira na página do 

campus no Facebook as fotos do evento! www.facebook.com/ifes.aracruz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie sugestões de matérias para o e-mail comunicacao.ar@ifes.edu.br 

Curta a página do campus Aracruz no Facebook 

www.facebook.com/ifes.aracruz e acompanhe as principais notícias! 

 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/556-2015-12-11-14-29-26
http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/556-2015-12-11-14-29-26
http://www.facebook.com/ifes.aracruz
mailto:comunicacao.ar@ifes.edu.br
http://www.facebook.com/ifes.aracruz


PESQUISA 

 

COORDENADORIA DE PESQUISA DO CAMPUS ARACRUZ 

A Coordenadoria de Pesquisa, sob responsabilidade do Prof. Cesar Turczyn, passa a funcionar na sala 

da Direção de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, no Castelinho. São atribuições da Coordenadoria 

de Pesquisa: 

- Coordenar a elaboração de projetos do Campus Aracruz referentes às atividades de Pesquisa; 

- Fornecer orientação e apoio na execução dos regulamentos e normas, no âmbito das atividades de 

Pesquisa; 

- Coordenar a abertura, a atualização e a desativação dos grupos de Pesquisa; 

- Acompanhar o trâmite de processos internos relacionados às atividades de Pesquisa; 

- Organizar as informações visando à divulgação interna e externa das atividades de Pesquisa. 

 
 

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS SBPC 2015 - SÃO CARLOS 

Em meados de julho, foi realizada a 64ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), em São Carlos - SP. O Campus Aracruz chefiou a delegação institucional, contando 

ainda com a presença de outros campi. Os trabalhos apresentados foram: 

a) Eletroquimicando: uma maneira lúdica de revisar o conteúdo de Eletroquímica, de autoria de 

Cynthia T. D. Fortunato, João H. dos Santos, Leonardo P. Andrade, Shirlene Maass; 

b) Reciclagem eletroquímica de Zn e Mn provenientes de pilhas alcalinas exauridas e sua aplicação 

como revestimentos anticorrosivos e sensores eletroquímicos, de autoria de Magno B. Costa e 

Vinicius G. Celante; 

c) Tratamento de azul de metileno utilizando processo de eletrofloculação com Co e Cu provenientes 

de baterias de íon-Li exauridas, de autoria de Carol S. Berger e Vinicius G. Celante; 

d) Preparação de catodos de La0,7Sr0,3Co0,8Fe0,2O3 pelo método de Pechini para aplicação em 

PaCOS, de autoria de Jussara S. da Silva e Cezar H. M. Rodrigues.  

 

Confira mais fotos no site www.ar.ifes.edu.br/noticias/549-2015-12-07-20-40-22.  

 
 
 
                                              

TRABALHOS APROVADOS NO XIX CONBRACE 

Em setembro foi realizado em Vitória o XIX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte – CONBRACE 

e o VI Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE). Estes são eventos científicos 

realizados conjuntamente e que são considerados de grande importância dentre os organizados por 

sociedades científicas. Constitui-se como o maior evento do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE) e sua periodicidade é bienal. O Campus Aracruz teve dois trabalhos aprovados neste evento, 

sendo eles: 

 - A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: MEMÓRIAS E APRENDIZADOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL (Trabalho com apoio do CNPq). Integrantes: Mauro Sérgio da Silva; Ian 

Tavares de Souza; Lucas Evangelista Rangel;  

 -  O QUE MOVIMENTA OS ESTUDANTES QUANDO ELES NÃO SE MOVIMENTAM? Integrantes: 

Mauro Sérgio da Silva; Filypi Finotti Mendonça; Ana Clara Stefanelli Bof; Luma Pimentel Ribeiro. 

 
 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/549-2015-12-07-20-40-22


 
 

SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

O campus Aracruz expos trabalho na 12ª edição da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, que 

aconteceu entre os dias 27 e 29 de outubro no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, 

em Vila Velha. O projeto apresentado foi “Aplicações especiais do Motor Stirling”, orientado pelo 

Professor João Alberto Fioresi Altoé. 

O tema da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia deste ano foi “Luz, Ciência e Vida”, baseando-se 

na decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou 2015 como o Ano Internacional da 

Luz.  

A Semana Estadual de Ciência e Tecnologia é realizada anualmente pela Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (Sectti), em parceria com a da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) 

e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação (MCTI). 

 

 

X JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFES 

 

Nos dias 22 e 23 de setembro foi realizado no Campus Guarapari, a X Jornada de Iniciação Científica e 

Tecnológica do Ifes. O campus Aracruz se fez presente com os seguintes trabalhos: 

 

a) Avaliação da fotossensibilidade e do fotobranqueamento de nanopartículas de PLGA-PEG 

contendo 2,3-tetra-terc-butilfenoxiftalocianato de índio, da aluna da Licenciatura em Química, 

Brenda Gomes Fanchiotti, sob orientação do Professor André Romero da Silva; 

b) Avaliação das nanoesferas de PLGA-PEG contendo ftalocianina de Ga(III) sobre a viabilidade de 

células cancerígenas de mama humana da linhagem MCF-7, da aluna da Licenciatura em 

Química, Maiara Barboza Araújo, sob orientação do Professor André Romero da Silva; 

c) Avaliação fotodinâmica da 1,(4)-tetrakis (4-benziloxifenoxi)-ftalocianina de índio encapsulada em 

nanoesferas de PLGA-PEG, sobre células cancerígenas de mama humana da linhagem MCF-7, 

da aluna da Licenciatura em Química Luciene Duarte da Silva, sob orientação do Professor André 

Romero da Silva; 

d) Avaliação do efeito de 3 parâmetros envolvidos no preparo de nanopartículas de PLGA-PEG 

contendo 2,3-tetra-terc-butilfenoxiftalocianato de índio sobre a eficiência de encapsulação e o PVA 

residual, da aluna da Licenciatura em Química, Maria Gabriela Sagrillo, sob orientação do 

Professor André Romero da Silva; 

e) A Educação Física como componente curricular e suas contribuições para a formação humana 

dos estudantes, do aluno do Técnico Integrado em Mecânica, Ian Tavares de Souza, sob 

orientação do Professor Mauro Sérgio da Silva; 

f) Tratamento de resíduos aquosos da indústria do petróleo a partir de eletrodepósitos reciclados de 

Co e Cu a partir de baterias de íon-Li exauridas, da aluna da Licenciatura em Química Carol de 

Souza Berger, sob orientação do Professor Vinicius Guilherme Celante; 

g) Avaliação da Bioatividade de Óleos Essenciais e de Extratos Brutos de Macroptilium 

atropurpureum, do aluno da Licenciatura em Química e servidor Rodrigo Borges, sob orientação 

do Professor Almir Andreão. 

 

 



 
 

 

XIV ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA EM MATERIAIS - SBPMAT  

Nos dias 27 de setembro a 01 de outubro, foi realizado no Centro de Convenções Sul América no Rio de 

Janeiro, o XIV Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais – SBPMat. O campus Aracruz 

esteve presente com a apresentação dos seguintes trabalhos: 

a) Synthesis and characterization of Co and Cu recycled fromspent Li-ion and application in  

Electrofloculation treatment of produced water, de autoria da aluna do Curso de Licenciatura em 

Química, Carol Berger e do Professor Vinicius Celante; 

b) Electrochemical recycling of Zn and Mn from exhausted alkaline batteries and their application as 

anti-corrosion coatings and electrochemical sensors, de autoria do aluno do Curso de Licenciatura 

em Química, Magno Costa e do Professor Vinicius Celante; 

c) Electrochemistry quartz crystal microbalance technique for evaluation of electrodeposition of Ni 

from cathodes of spent Ni-MH batteries, de autoria dos Professors Pedro Vitor Dixini e Vinicius 

Celante. 

PARTICIPAÇÃO ENCAQUI 2015 

De 09 a 12 de novembro foi realizado, nas dependências da UFES, o V Encontro Capixaba de Química 

(ENCAQUI), evento realizado em parceria entre o Ifes e a UFES. Diversos trabalhos foram apresentados, 

com destaque para a presença de importantes conferencistas, entre eles o ex presidente do CNPq, 

professor Glaucius Oliva. Dois trabalhos do campus Aracruz foram premiados: 

1) área de Físico-Química: Nanoesferas de PLGA-PEG contendo M-InTBPPc: influência de 

parâmetros sobre cinco propriedades nanoparticuladas, de autoria da recém formada aluna da 

Licenciatura em Química, Brenda Gomes Fanchiotti e do professor André Romero da Silva. 

2) área de Química Analítica: Tratamento de azul de metileno utilizando processo de eletrofloculação 

com Co e Cu provenientes de baterias de íon-Li exauridas, de autoria da aluna de Licenciatura 

em Química, Carol de Souza Berger e do professor Vinicius Guilherme Celante. 

Confira a relação completa dos trabalhos no site www.ar.ifes.edu.br/noticias/552-2015-12-10-13-29-12.  

 

II SEMINÁRIO INTEGRADO DOS SUBPROJETOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PIBID IFES 

O campus Aracruz esteve representado no II Seminário Integrado dos Subprojetos de Ciências da 

Natureza, realizado anualmente pelo PIBID Ifes com objetivos de reunir todos os subprojetos da área 

das Ciências da Natureza (Química/Vila Velha e Aracruz - Ciências Biológicas/Alegre – Física/ Cariacica 

- Ciências Agrárias/Itapina). Na ocasião cada subprojeto tem a oportunidade de socializar e debater suas 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/552-2015-12-10-13-29-12


produções anuais com os demais colegas dos outros subprojetos, ampliando as possibilidades de 

aprendizado.  

       
           

 

I SEMINÁRIO PIBID/SUDESTE E III ENCONTRO ESTADUAL DO PIBID 

Entre os dias 22 e 24 de outubro, no Sesc de Aracruz, foi realizado o I Seminário Pibid-Sudeste e o III 

Encontro Estadual do Pibid-ES, eventos que reuniram projetos de instituições públicas e privadas de 

toda a região Sudeste. O evento teve por objetivo criar espaços de discussão referente à avaliação, 

perspectivas e metas da formação inicial e continuada de professores e permitir momentos de integração 

entre os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) - da região 

Sudeste. Os alunos do Programa em nosso campus apresentaram 4 trabalhos no formato pôsteres 

banner e 1 no formato comunicação oral.  Confira abaixo títulos e autores: 

1) LUDICIDADE, ARTE E INCLUSÃO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE QUÍMICA ORGÂNICA 

CAMARGO, Amanda Giacomin; FORTUNATO, Cynthia Torres Daher; ARRIGONI, Barbara Melotti. 

2) Ensino, Pesquisa, Extensão e PIBID: estudantes de escola parceira visitam Campus do Ifes 

NASCIMENTO, Angela Cristina Cavaglieri do; BRUZEGUINI, Carlos Eduardo T.; ARRIGONI, Bárbara 

Melotti; FORTUNATO, Cynthia Torres Daher. 

3) MURAL QUÍMICO E MÍDIA: O PIBID ESTIMULANDO ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

SILVA, Lucas Melo da; FORTUNATO, Cynthia Torres Daher; RAMOS, Camili Mattos FRAGA, Rosa 

Aparecida Nunes. 

4) COMPRENDENDO E CONSTRUINDO ÁTOMOS 

CÁO, Vagne Milagres; COSTA, Thyara; TONONI, Érika; FORTUNATO, Cynthia Torres Daher.    

Comunicação oral: 

1) A TRILHA DOS HIDROCARBONETOS: LUDICIDADE NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 

MAASS, Shirlene   FORTUNATO, Cynthia Torres Daher    ARRIGONI, Barbara Melotte. 

                        
                          



 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE PFRH 

No dia 03 de dezembro o campus Aracruz participou da 2ª Feira de Ciências e Tecnologia do Programa 
de Formação de Recursos Humanos (PFRH). O evento aconteceu no Campus Vitória e teve como 
objetivo mostrar as atividades desenvolvidas no programa, que é fruto de um convênio celebrado entre 
o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Petrobras e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Ciência e da Tecnologia (Facto). 
O PFRH envolve alunos e professores em projetos de pesquisa ou estudos dirigidos nas temáticas: 
Petróleo, Gás, Natural, Energia ou Biocombustíveis com concessão de bolsas para os estudantes 
selecionados e recursos financeiros para desenvolver os projetos por meio de taxa de bancada. 
É importante destacar que a Feira de Ciências e Tecnologia foi o último evento do PRFH. Em pouco mais 
de dois anos de vigência, o programa contemplou como bolsistas 518 alunos do Ifes, de 14 cursos 
técnicos integrados (sendo dois deles do Proeja) e 13 cursos técnicos concomitantes, distribuídos por 10 
campi. No total, foram investidos R$ 3,7 milhões em recursos. Confira os trabalhos apresentados pelo 
campus Aracruz:  

- Mapeamento de vulnerabilidade de manguezais.  
- Levantamento histórico da Produção de Petróleo e Gás natural no Espírito Santo e metodologia 

de arrecadação e repasse de royalties. 
- Indução Eletromagnética. 
- Projeto de construção, montagem e fabricação de um vaso separador trifásico de óleo, água e 

gás. 
- Estudo da influência da corrosão por CO2 nos aços comumente usados na indústria de petróleo. 
- Construção de um forno de indução de pequeno porte com a utilização de um circuito ZVS.                                                                              

CAMPUS ARACRUZ INICIA PROJETO PARA COMPETIÇÃO BAJA SAE 

A partir do próximo ano letivo, o Campus Aracruz contará com uma equipe voltada à competição Baja 
SAE, a equipe Morobaja. O projeto Baja SAE é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que 
oferece a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar 
sua preparação para o mercado de trabalho. Ao participar do projeto Baja SAE, o aluno se envolve com 
um caso real de desenvolvimento de projeto, desde sua a concepção, projeto detalhado e construção de 
um carro estilo quadriciclo para off roads.  
Segundo o professor Rafael Marin Ferro, orientador do projeto, o projeto é muito importante para os 
alunos da Engenharia. “O aluno que participa do projeto BAJA tem outra expectativa do mercado de 
trabalho e faz o curso de uma forma diferenciada, pois aplica na prática tanto as disciplinas Técnicas 
quanto as disciplinas de Gestão, além de ter contato com outras Universidades, troca informações e 
ainda tem contato direto com Empresas Patrocinadoras, já visando uma possibilidade de Estágio e 
depois Emprego”, afirma Rafael. Ainda, segundo o Coordenador do Projeto, o objetivo da equipe 
Morobaja é participar da competição nacional já no próximo ano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipe Morobaja  



EXTENSÃO 

EXPEDIÇÃO IFES – CONHECENDO O BRASIL 

Promovido há 4 anos no campus, o projeto Expedição Ifes tem como objetivo ampliar o conhecimento 
promovido em sala de aula por meio de visitas e passeios a locais históricos, culturais e tecnológicos em 
todo o Brasil. Este ano o projeto contou com duas edições, sendo a primeira realizada em agosto, para 
São Paulo - SP, e a segunda, em novembro, para Paraty – RJ.  
O roteiro em São Paulo foi realizado em dois dias e contemplou lugares como Museu da Língua 
Portuguesa, do Futebol, Estação da Luz, Aquário e Zoológico de São Paulo, entre outros. De acordo com 
a servidora Zâmora Cristina dos Santos, que acompanhou os alunos dos 1º e 2º anos do curso Técnico 
Integrado em Mecânica, “é interessante notar como os alunos se envolvem durante as visitas e associam 
os conteúdos ministrados em sala de aula, o que contribui para fixação da aprendizagem”, afirma. A 
viagem para Paraty foi acompanhada pelo Biólogo e Professor do Ifes Erikcsen Raimundi, e pela 
Pedagoga do campus Luiza Helena Pio Cazelli.  O roteiro contemplou visita ao Centro histórico, passeio 
de escuna, trilha pela Mata Atlântica, Caminho do Ouro. Mais detalhes fotos podem ser conferidas no 
site www.ar.ifes.edu.br/noticias/548-2015-12-07-19-56-19.  

VISITA AGIFES 

No dia 25 de setembro, o campus Aracruz recebeu a visita do Professor Christian Mariani, coordenador 

da Agência de Inovação do Ifes (Agifes). A Agifes cumpre as atribuições de Núcleo de Inovação 

Tecnológica - NIT, conforme prevê a Lei de Inovação. Seus principais objetivos são: estimular, gerir e 

apoiar atividades voltadas para a propriedade intelectual, o empreendedorismo tecnológico e a inovação. 

O objetivo da visita ao campus, além de conhecer as instalações laboratoriais, foi apresentar os projetos 

de E.J. e incubadora aos alunos e servidores. 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO MINIONU 

De 10 a 13 de outubro, 42 alunos dos cursos técnicos integrados participaram da 16ª edição do MINIONU 

- Modelo Intercolegial das Nações Unidas, que ocorreu na PUC Minas, em Belo Horizonte - MG. Os 

alunos foram acompanhados pelas servidoras Layza Spinassé e Luiza Helena Pio Cazelli. A preparação 

para participação no evento, que contou com alunos de escola de todo o país se iniciou desde o início 

do ano, culminando com a realização da SiGI (Simulação Geopolítica do Ifes) em nosso campus. Confira 

mais fotos no site www.ar.ifes.edu.br/noticias/551-alunos-do-campus-aracruz-participam-no-minionu. 

 

 
 

 

Comissão do campus Aracruz participante do evento. 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/548-2015-12-07-19-56-19
http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/551-alunos-do-campus-aracruz-participam-no-minionu


BANCOS DE DADOS PROFISSIONAIS 

A Coordenadoria de Extensão lançou no mês de novembro, o Banco de Dados Profissionais para os 

alunos e egressos do campus. A proposta é que o aluno preencha o formulário disponível através do 

Google Docs, disponível no site do campus, com seus dados pessoais e profissionais. Dessa forma, os 

mesmos serão disponibilizados em uma planilha, a qual será consultada para realizar as indicações para 

possíveis vagas de estágios e trabalhos em empresas da região. 

De acordo com a Coordenadora do setor, Zâmora Cristina dos Santos, no último ano as empresas da 

região têm procurado o Ifes solicitando indicações de alunos para vagas de estágio e emprego, que 

atendam perfis específicos de cada vaga. “Alguns cargos exigem inglês fluente, outros alguns tipos de 

experiência, outros que morem em determinadas localidade, assim surgiu a ideia de criar um banco de 

dados profissionais dos alunos e ex-alunos que permita filtrar essas informações e assim atender com 

maior agilidade e precisão a solicitações das empresas”, afirma a coordenadora.  

4º ANO DE OFERTA DE CURSOS PRONATEC 

A partir do 2º semestre deste ano o campus Aracruz passou a oferecer 03 novos cursos pelo Pronatec, 

sendo o curso de Libras, com 30 alunos; e Inglês básico, com 20 alunos – ambos em nova modalidade, 

a PRONATEC Servidor Público, que é oferecida exclusivamente para servidores públicos. O objetivo é 

qualifica-los para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão, neste caso dos estrangeiros e surdos 

em nossa região.  O outro curso é o de Solda em Processo de Eletrodo Revestido solicitado pela empresa 

Jurong, com vaga para 20 alunos, sendo a maioria oriunda da Barra e Vila do Riacho. Todos os cursos 

iniciaram no mês de novembro e só terminarão a partir de março de 2016. 

 

                 

 

CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPANHOL EM PARCERIA COM O CDL 

Em outubro foi concluído o curso de extensão em Espanhol Básico oferecido pelo campus Aracruz em 

parceria com a Câmara de Dirigentes Lojista de Aracruz (CDL). O objetivo foi capacitar os lojistas do 

município com noções básicas de Língua Espanhola para que eles possam falar, ouvir, ler e escrever na 

língua alvo utilizando-se do vocabulário e estruturas aprendidas ao longo do curso, visando melhorar o 

atendimento a estrangeiros em suas atividades de trabalho.  

 

 



PARTICIPAÇÃO DO CAMPUS ARACRUZ EM PROJETO DE EXTENSÃO COM JUVENTUDE DO 

MST – MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA 

Entre os dias 27 e 29 de novembro foi realizado o III Encontro do Projeto “Organização de Núcleos de 

Cultura em Assentamentos do MST para fomentar a participação sociopolítica da juventude rural”, no 

assentamento Sezínio Fernandes, em Linhares. Este projeto de extensão envolve servidores de diversos 

campi do IFES como Vitória, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Aracruz. O campus Aracruz conta 

com a participação dos servidores Thalismar Gonçalves, Alba Janes e Kennedy Fraga e da bolsista 

Gabriely Scaquete, da turma QUINT.2M.  

Essa parceria entre o IFES e o MST visa contribuir com fortalecimento da juventude rural por meio da 

cultura e de formação política. Com isso, o projeto se estrutura a partir de palestras sobre temas 

importantes sobre a realidade do campo, da juventude rural, e também de ofertas de oficinas: literatura, 

música, teatro, vídeo e rádio. Vale ressaltar que este projeto tem contribuído com a capilaridade do IFES 

junto a realidade rural, possibilitando importantes trocas de experiências entre os servidores e estudantes 

da instituição e os camponeses do MST. Leia mais sobre o encontro no site 

www.ar.ifes.edu.br/noticias/554-2015-12-10-22-31-38.  

 

REALIZAÇÃO DE CAMPANHA SOLIDÁRIA  

O campus Aracruz realizou campanha solidária para 

arrecadação de água mineral para os campi Colatina e 

Itapina, devido à situação crítica que estão passando em 

Colatina pela falta de água. Em pouco mais de um mês 

de campanha, foram mais de 1.900 litros de água 

arrecadados e já entregues para o campus Itapina, que 

será destinada aos alunos que estudam em regime de 

internato. A Professora Cynthia Fortunato, idealizadora 

da campanha, com o apoio dos alunos do PIBID, 

agradecem o apoio e participação de todos do campus! 

ALUNOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA VISITAM SANTA TERESA 

No último sábado (05) os alunos do curso de Licenciatura em Química do campus Aracruz, 

acompanhados da Professora Cynthia Fortunato, foram à Santa Teresa realizar visita ao Museu de 

Biologia Mello Leitão e à Cantina Matielo. 

De acordo com a Professora, considerando que no componente curricular de Instrumentação para 

Ensino de Ciências há um tópico de estudo que diz respeito à educação não formal e aos espaços não 

formais de educação, a atividade teve por objetivo levar os discentes à: conhecer espaços não formais 

de educação e perceber suas potencialidades para o ensino de Química e de Ciências; debater 

possibilidades de uso dos espaços de educação não formal para promoção da contextualização e da 

interdisciplinaridade; favorecer percepção das possibilidades de integração entre conhecimentos 

químicos, ambientais, biológicos, industriais e ciências de maneira geral; promover reflexões sobre as 

possíveis interlocuções entre os processos envolvidos na produção de vinho e a Química; identificar 

conteúdos de Química que podem ser trabalhados a partir da visita a esses dois espaços; relacionar 

teoria e prática (práxis); exercitar a construção de roteiros de visita; exercitar a organização e execução 

de visita técnica; vivenciar momentos lúdicos, prazerosos e não convencionais de aprendizagem. 

 

Confira algumas fotos no site www.ar.ifes.edu.br/noticias/550-2015-12-09-13-43-36.  
 
 

http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/554-2015-12-10-22-31-38
http://www.ar.ifes.edu.br/noticias/550-2015-12-09-13-43-36


                               

 

       
          

 

        

TRABALHO APRESENTADO EM CONGRESSO INTERNACIONAL 

 O Professor Igor Henrique Beloti Pizeta apresentou artigo, parte do seu trabalho de 

Doutorado na Ufes, no terceiro REDUAS (Workshop on Research, Education and 

Development of Unmanned Aerial Systems), que aconteceu entre os dias 23 e 25 de 

novembro, em Cancun, no México. O trabalho Modelling and Control of a Quadrotor Carrying 

a Suspended Load, trata da modelagem matemática e o controle de um veículo aéreo 

carregando uma carga através de um cabo, onde o veículo deve realizar as tarefas 

fornecidas de maneira autônoma.  

APRESENTAÇÃO PROJETO MULTIDISCIPLINAR EDITAL CNPQ 

 Os professores Igor Pizetta e Vinicius Guilherme Celante ministraram palestra sobre o 

projeto denominado “Processo de Automação de Produção de Cerveja Artesanal”, 

financiado pelo Edital 17/2014 do CNPq, no Primeiro Festival de cervejas Artesanais de 

Muqui, no sul do estado, na data de 06 de setembro. O projeto conta com o envolvimento 

de diversos servidores e cerca de 10 alunos de iniciação científica do campus.  
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