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DPPGEBOLETIM



Saudações
à Legião.

A DPPGE apresenta o 1º Boletim
Informativo… 

Mas, espera aí… 
Você sabe o que é a DPPGE? 

Sabe quais as atividades
desenvolvidas por esta Diretoria?

Quer saber? Então, fique ligado
nas próximas páginas. Vem 

muita coisa interessante 
por aí…



2013:
  Criação da Diretoria de Pesquisa e Extensão (DPE)
         • Diretor: Wilton Soares Cardoso (21/02/2013)
  Planejamento do Núcleo Incubador de Empresas do Campus
     
2014:
  Criação da Coordenadoria de Pesquisa (CPq)
          • Coordenador: Bernardo Brunoro Dilem  (17/02/2014)
  Criação de Coordenadoria de Extensão (CAEX)
          • Coordenadora: Adriane Bernardo de Oliveira Moreira (17/02/2014)
  Primeiro Edital PICTI – VNI (concessão de bolsas a estudantes do campus para
participação em projetos de pesquisa)
 
2015:
  Mudanças na gestão da DPE:
          • Lucas Louzada Pereira assume a CPq (24/03/2015)
          • Criação da Coordenadoria de Cursos e Programas de Pós-Graduação (CCPPG)
               • Coordenador: Deusélio Bassini Fioresi (28/09/2015)
          • Criação do Núcleo de Arte e Cultura (NAC)
               • Coordenadora: Maria José Correa de Souza (30/09/2015)
          • Criação da Coordenadoria do Núcleo Incubador Radix
               • Coordenadora: Larissa Haddad Souza Vieira (24/11/2015)
Com a criação da CCPPG, a DPE passa a ser denominada de Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão (DPPGE)
 
2016:
  Mudanças na gestão da DPPGE:
          • Adriane Bernardo assume a DPPGE (08/03/2016)
          • Criação do Setor de Integração Estágio Empresa (08/03/2016).
                •Coordenador: Adriano Conti Hupp
          • Larissa Haddad assume a Coordenadoria Geral de Extensão (CGEX) e a
Coordenadoria do Núcleo Incubador Radix (01/04/2016)
  Inauguração do Núcleo Incubador Radix (16/08/2016)
 
2017:
  Mudanças na gestão da DPPGE:
          •Evandro de Andrade Siqueira assume a CGEX (21/02/2017)
          •Suzana Grimaldi Machado assume a CPq e a CCPPG (31/07/2017)
          •Sônia Regina Brantes assume a Coordenadoria do Núcleo Incubador Radix
(31/07/2017)
           •Kenia Olympia Fontam Ventorim assume o NAC (24/10/2017)
  Aprovação do primeiro curso de Pós-graduação Lato sensu. 
         •Coordenação: Fernanda Cristina Merisio Fernandes Soares (27/09/2017)
  Processo seletivo para ingresso no curso
Com o novo organograma do Ifes, o Setor de Integração Estágio Empresa passa a se chamar
Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária (REC).
 
2018:
  Mudanças na gestão da DPPGE
         •Criação do Núcleo de Apoio a Projetos – NAP (02/04/2018)
         •Leandro Marques Jubini passa a compor a equipe DPPGE (05/09/2018).
         •Rafael Cavalcanti do Carmo assume o NAC (05/10/2018)
  Início das aulas do curso de Pós-Graduação Lato sensu (24/02/2018)
  Primeiro Edital para concessão de auxílio para participação em eventos.
 

Um pouco de História…



Olha só o quanto a
Diretoria cresceu.

Atual organograma da DPPGE

NAP - Núcleo de Apoio à Pesquisa
NAC - Núcleo de Arte e Cultura
RADIX - Núcleo Incubador
REC - Coordenadoria de Relações Institucionais
e Extensão Comunitária



Agora que você já conhece a
DPPGE e suas Coordenadorias, que

tal fazer uma pausa para se
divertir um pouquinho?

BOLETIM DPPGE
As palavras deste caça palavras estão escondidas
na horizontal e vertical, sem palavras ao contrário.
 

DIRETORIA - EXTENSÃO - NAC - NAP - PESQUISA - PÓSGRADUAÇÃO - RADIX
 





A DPPGE não
cresceu apenas em
setores e número
de servidores
envolvidos,
cresceu também
no quantitativo e
na abrangência das
ações realizadas.
Veja só quantas
ações a DPPGE, em
parceria com
servidores e
estudantes do
campus, já realizou
nesses cinco anos
de história.
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Está achando muito?
E é mesmo…
Mas, espera só para conferir o quanto de
investimento algumas dessas ações
possibilitaram.
Você vai se surpreender. 

clique nos gráficos 
para AMPLIAR!!

Está achando muito?
E é mesmo…
Mas, espera só para conferir o quanto de
investimento algumas dessas ações
possibilitaram.
Você vai se surpreender. 

Está achando muito?
E é mesmo…
Mas, espera só para conferir o quanto de
investimento algumas dessas ações
possibilitaram.
Você vai se surpreender. 

O Campus Venda Nova do Imigrante recebeu, em 2017,
dois estudantes de Doutorado da Universidade de Brussel,
na Bélgica e um profissional da empresa Nestlé, parceiros
do projeto de pesquisa sobre fermentação de café, tendo
como pesquisadores envolvidos Wilton Soares Cardoso e
Lucas Louzada Pereira.
 
 



clique nos gráficos 
para AMPLIAR!!

*Apisfrut – programa em rede, que visa promover
o desenvolvimento setorial e inclusão produtiva
de famílias com baixo poder aquisitivo que
residem em áreas rurais do Espírito Santo.
 

Quer saber mais???
#VemQueEuTeExplico



Acha que acabou? Não.
 
Veja o que ainda acontecerá em 2018...

9

Uma pausa para cuidar da sua saúde, no
Chá da Tarde das  mulheres    e na
Hora do Cafezinho dos homens
ECOIFES
FECITAC 2018, trazendo:
Ifestival da Canção,
Fiesta de la Hispanidad,
Rodas de conversa,
Minicursos e oficinas,
Mesa redonda,
Apresentação teatral.
Seminário Ludicidade nas Práticas e
Processos Educativos: O lado sério do jogo.
Seminário Práticas e Processos Educativos
em Debate.
Natal Feliz.
 



E não pára por aí... 
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Muito ainda está por vir e você é nosso
convidado especial!!

 
Na próxima edição…

 
 
 
 
 

Retrospectiva DPPGE 2018
  

Mas, para isso, precisamos de um nome.
E aí? Qual nome sugere para nosso boletim?

 
Acesse bit.ly/2PCTH46 e deixe sua sugestão até o

dia 09/11/2018
 

O vencedor será premiado com 
uma cesta de chocolates da Cacau Show

 

Você não vai ficar de fora dessa, vai?

E não para por aí... 



dpe.vni@ifes.edu.br / 28 3546-8609 /8634

EXPEDIENTE
 
Instituto Federal do Espírito Santo -
Campus Venda Nova do Imigrante.
 
DIRETOR GERAL 
Aloísio Carnielli
 
DIRETOR DE ENSINO 
Fabiano Ricardo Brunelle Caliman
 
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO 
Cristiano Fim
 
DIRETORA DE PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E EXTENSÃO  
Adriane Bernardo de Oliveira Moreira
 
EQUIPE DA DPPGE 
Adriano Conti Hupp, Evandro de
Andrade Siqueira, Leandro Marques
Jubini, Sônia Regina Brantes, Suzana
Grimaldi Machado, Thais Gregório
Xavier (estágiaria), Elaine Silva do
Carmo (bolsista), Hemanuelly da Silva
Secotte (bolsista).
 
CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO 
Leandro Marques Jubini, Suzana
Grimaldi Machado
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