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Olá, pessoal!
Conforme prometido, apresentamos nosso 2º Boletim Informativo com a 
retrospectiva 2018. 

Nele, você poderá relembrar as ações promovidas pela DPPGE e suas 
coordenadorias em parceria com servidores e estudantes. 

Vamos começar?

Em 2018, a DPPGE organizou diferentes atividades contemplando 
servidores e estudantes

O objetivo dessas atividades? 
Contribuir para ampliar o conhecimento dos participantes sobre questões 
essenciais à proposição de ações de pesquisa e extensão. 

Quadro 01: Eventos/ atividades de fomento a pesquisa e extensão – DPPGE  2018

Você não participou? Gostaria de saber um 
pouco mais sobre esses assuntos? Então, 

fi que atento às divulgações da DPPGE e se 
inscreva para as próximas atividades. 

Fonte: SRC – Sistema de Registro de Certifi cado. Quadro elaborado pela CPq (Jan./2019).



A DPPGE organizou o seu primeiro evento para lançamento de livro. 
O evento aconteceu no dia 04/12 e o livro lançado é de autoria do 
professor Rodrigo Paste Ferreira. Nele, o autor relata a importância da 
mulher imigrante italiana na construção de Venda Nova do Imigrante. 

O evento, que teve até sessão de autógrafos, contou com 
a presença de servidores e  estudantes do campus, além 
de participantes da pesquisa que deu origem ao livro.

Se você também tem um livro a ser lançado, fale conosco! Teremos um grande 
prazer em organizar o evento de lançamento e ajudá-lo a divulgar seu trabalho. 

LANÇAMENTO DO LIVRO



NAP

NÚCLEO DE APOIO A PROJETOS

• Edital DPPGE 01/2018 – 

Concessão de bolsas de Iniciação 

Científi ca. Foram 10 planos de 

trabalho contemplados nesse edital. 

Sabe o que isso signifi ca? 10 
estudantes do ensino médio realizando 
atividades de iniciação à pesquisa…

Se você é servidor e tem interesse 
em submeter projetos ao edital 
DPPGE, fi que atento às chamadas para 
submissão. 

Se você é estudante do ensino 
médio e gostaria de participar de 
projetos de pesquisa, converse com os 
servidores do campus que atuam em 
áreas que você tem interesse e fi que 
de olho nas chamadas para seleção de 
estudantes.

• Edital DPPGE 02/2018 – 

Participação em eventos: 11 

servidores contemplados no Edital.

Esse quantitativo representa, 
aproximadamente 10% do total de 
servidores do campus. 

Aqui vale um destaque: Todos os 
servidores que solicitaram ajuda de 
custo neste edital foram contemplados. 

Então, se você tem trabalhos 
aprovados para apresentação em 
eventos, artigos aprovados para 
publicação em periódicos ou deseja se 
atualizar participando de eventos da 
sua área de atuação, não fi que de fora 
do Edital 2019 que será divulgado em 
breve. Participe! Divulgue seu trabalho! 
Atualize-se!

Auxiliou na revisão e avaliação das submissões feitas aos editais da DPPGE:

Além do Edital que concedeu ajuda de custo a servidores, a DPPGE atuou para que estudantes       
também pudessem ter ajuda de custo para participação em eventos relacionados as suas atividades 
de pesquisa e extensão. Em 2018, 07 estudantes de cursos de graduação do campus pleitearam 
ajuda de custo e tiveram a oportuniade de divulgar seus trabalhos em eventos. 

O NAP está analisando as possibilidades de um edital que contemple, além de servidores 
do campus, os estudantes que participam de projetos de pesquisa e extensão, dando maior 
transparência a essas ações. Além disso, teremos mudanças no edital para servidores. Aguardem. 
Vem novidades por aí...

https://vendanova.ifes.edu.br/index.php/dppge/241-institucional/16576-nucleo-de-apoio-a-projetos-nap
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NÚCLEO DE ARTE E CULTURA

A  Fiesta de la Hispanidad e o Programa EcoArte na Praça são exemplos 

dessas ações. 

Se você não participou veja só o que perdeu…

O NAC apoia a realização de diferentes ações no campus que tenham como 
objetivo difundir aspectos relacionados à arte e cultura. 

Durante 2018, o NAC também realizou reuniões com a Secretaria de Comunicação e Difusão da Pró-
reitoria de Extensão (Proex). Nestas reuniões, foi possível a Proex conhecer a realidade e os projetos 
desenvolvidos pelo campus na área de arte e cultura e, ao campus ampliar as parcerias, contribuindo 
para o estabelecimento do Plano de Ação. 

Em 2019, muitos eventos envolvendo arte e cultura estão por vir… você não pode perder!!

https://vendanova.ifes.edu.br/index.php/component/content/article/241-institucional/16497-nucleo-de-arte-e-cultura-nac
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COORDENADORIA DE PESQUISA
Em 2018, 33 projetos de pesquisa estavam em execução, contemplando 

11 áreas de conhecimento. 16 projetos já foram concluídos, 17 estão em 
andamento e têm previsão de conclusão para fi nal de 2019 ou 2020. 

19 estudantes de ensino médio, 28 de graduação e 03 de pós-graduação 
atuam nesses projetos como bolsistas ou como voluntários, ampliando o 
conhecimento e desenvolvendo diferentes métodos e técnicas de pesquisa.

PESQUISA

Veja só os indicadores de pesquisa do campus...

Figura 01: Indicadores da Pesquisa no campus – Ano 2018

Fonte: SigPesq - Sistema de Pesquisa do Ifes. Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq. Gráfi co elaborado pela CPq (Dez./2018)
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Outra informação que merece destaque nessa retrospectiva é a produção 
acadêmico-científi ca dos servidores do campus. 

Veja o quanto foi produzido em 2018....

Atenção: Você é servidor do campus? Tem interesse em realizar pesquisas 
na sua área de atuação? Então, fi que atento aos editais para submissão de 
projetos de pesquisa.

Acesse a página da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PRPPG 
https://prppg.ifes.edu.br/documentos?showall=&start=1  e conheça mais 
sobre os documentos necessários para elaborar e submeter projetos. 

Ainda tem dúvidas? Não se preocupe! A Coordenadoria de Pesquisa - CPq 
está aqui à disposição para auxiliar você nas etapas de submissão, execução 
e encerramento dos projetos. 

E você? É estudante de ensino médio, graduação ou pós-graduação? 
Gostaria de participar de projetos de pesquisa? Vai lá. Converse com servidores 
do campus que atuam em áreas que você tem interesse e fi que de olho nas 
oportunidades!
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PESQUISA

Gráfi co 01: Indicadores da produção acadêmico científi ca dos servidores do campus (2018)

Fonte: Currículo Lattes dos servidores. Link para a Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/. Gráfi co elaborado pela CPq 
(Jan./2019).



Estudantes de graduação e pós-graduação do campus sob orientação de 
servidores, já têm trabalhos aprovados para serem apresentados em eventos 
nacionais e internacionais que acontecerão em 2019...Esses trabalhos são 
oriundos de projetos de pesquisa em desenvolvimento. Veja só alguns deles:

Loren Daroz Guisso de Freitas

estudante de pós-graduação  

Evento: X CBHE - Congresso 
Brasileiro de História da 

Educação

Realização: 02 a 05 de 
setembro/2019. 

Local: UFPA – Universidade 
Federal do Pará. Belém/PA. 

Título do trabalho: Educação 
de Jovens e Adultos Em Venda 

Nova do Imigrante/ES: Um olhar 
sobre narrativas docentes (1970-

1980). 
Modalidade de apresentação: 

Comunicação oral.

Richardison Saleme Sansão

estudante de graduação 

Evento: VII SIMELP - Simpósio 
Mundial de Língua Portuguesa. 

Realização: 20 a 24 de 
agosto/2019 

Local: Porto de Galinhas/PE. 

Título do trabalho: A estrutura 
potencial (EPG) do gênero 

monografi a na área de Letras: 
contrastes entre estruturas 
textuais e discursivas nas 
subáreas de linguística e 

literatura. 
Modalidade de apresentação: 

Pôster

Thaís Gregorio Xavier

estudante de graduação

Evento: X CBHE - Congresso 
Brasileiro de História da 

Educação. 

Realização: 02 a 05 de 
setembro/2019. 

Local: UFPA – Universidade 
Federal do Pará. Belém/PA. 

Título do trabalho: (Re) Visitando 
a História: a Instrução Pública 

Espírito Santense em Relatórios 
de Presidentes (1892-1930). 

Modalidade de apresentação: 
Comunicação oral.

Ficou curioso? Quer saber mais sobre os eventos? Acesse os links e confi ra toda a programação. 
Congresso Brasileiro de História da Educação: https://xcbhe.com.br/

Simpósio Mundial de Língua Portuguesa: http://www.simelp.com.br/index/

E você? Tem trabalho aprovado ou já submeteu para algum evento ou periódico? Procure 
a Coordenadoria de Pesquisa. Queremos saber mais sobre sua produção e, na próxima 
edição do Boletim da DPPGE, inserir seu trabalho aqui!! Você não vai fi car de fora, vai?

E não para por aí… 
PESQUISA



EVENTOS DE PESQUISA
Você sabia que no ano de 2017 a PRPPG criou procedimentos para cadastro 
de eventos de pesquisa e pós-graduação? Não? Então, acesse o link https://
prppg.ifes.edu.br/documentos e veja como fazer para submeter o seu evento de 
pesquisa. Se ainda fi car em dúvida, já sabe. É só nos procurar!!

Evento de pesquisa: Técnicas 
espectrométricas e espectroscópicas. 
Visita técnica realizada pelos participantes 
do evento. 
Coordenação: Maíra Maciel Mattos de 
Oliveira.
Ministrantes: Emanuele Catarina da Silva 
Oliveira e Maíra Maciel Mattos de Oliveira.
Objetivo: Contribuir para ampliar os 
conhecimentos teórico e prático nas áreas 
de espectrometria e espectroscopia. 

Evento: Seja Observador, Seja Pesquisador.
Atividade vinculada: Palestra “Trinta Anos 
da Constituição Federal: os Direitos e 
Desafi os de Hoje e do Futuro” .
Coordenação: Lucas Louzada Pereira e 
Edson Kretle dos Santos.
Objetivo: Possibilitar a integração de 
múltiplas áreas do saber e de ferramentas 
distintas para o desenvolvimento de 
práticas de pesquisa, desenvolvendo, desse 
modo, o senso científi co com a propagação 
de conhecimento.

PESQUISA

Esse ano, além dos eventos organizados pela DPPGE, outros 02 eventos 
foram cadastrados. Olha eles aí!

Fique de olho, pois outros eventos podem acontecer! 



COORDENADORIA DE CURSOS E 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Coordenadoria de Cursos e Programas de Pós-graduação assessora o curso 
em andamento e, em parceria com servidores do campus Venda Nova do 
Imigrante e outros campi, está planejando novas propostas de curso. 

As propostas que você conhecerá agora, representam mais um passo na 
verticalização dos cursos. 

• Na área de Educação, uma proposta em fase inicial de discussão, além da revisão do projeto 
de curso de especialização em andamento para uma nova oferta, mantendo a verticalização da 
licenciatura. 

Licenciatura em Letras...

Especialização (Pós-graduação lato sensu) em Práticas 

e Processos Educativos 

Curso em andamento no campus Venda Nova do Imigrante, com 
proposta de  processo seletivo para nova oferta em 2019 e início 
da nova turma para 2020.

Mestrado Profi ssional na área de 

Educação

Projeto multicampi (em rede), envolvendo os 
campi de Alegre, Cachoeiro, Ibatiba, Piúma e 
Venda Nova do Imigrante, ainda em fase inicial das 
discussões.

PÓS-GRADUAÇÃO

licenciatura. 

Espec

e Proc



    • Na área de Alimentos, duas propostas. Mais dois degraus na verticalização...

Ensino Técnico em Agroindústria integrado ao Ensino Médio...

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos…

Especialização (Pós-graduação lato sensu) na área 

de Alimentos: Cafés Especiais

O grupo realizou uma reunião em dezembro de 2018 para 
apresentar a proposta inicial e defi nir uma área mais específi ca 
dentro da área geral de alimentos. Em fevereiro de 2019, dará 
início a proposta do curso, que deverá abordar a área de Cafés 
Especiais, área de forte atuação na região e no campus.

Mestrado Profi ssional na área de 

Cafeicultura

Projeto multicampi (em rede). Comissão formada 
por servidores da Reitoria e dos campi de Alegre, 
Ibatiba e Venda Nova do Imigrante e coordenada 
por Aloisio Carnielli, Diretor-geral do campus 
Venda Nova do Imigrante. A equipe já iniciou as 
discussões e o projeto está em fase de elaboração 
para submissão à Subcâmara de Pós-graduação 
e, posteriormente, à Capes – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

PÓS-GRADUAÇÃO
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Viu só?! O Campus continua crescendo e vocês, servidores e estudantes, são essenciais 
nesse processo!!



O primeiro curso de 
pós-graduação do 
campus teve início 

em 24/02/2018, com 
a Aula Inaugural, 

que contou com a 
presença do Reitor, 
Professor Jadir José 

Pela e do Diretor 
de Pós-graduação, 

Professor Pedro Leite, 
além de servidores 

e estudantes de 
graduação do 

campus.

O curso tem 
o objetivo de 

contribuir para 
a formação dos 
profi ssionais da 

Educação Básica, 
integrando ensino, 

pesquisa e extensão 
em espaços de 

educação formal e 
não formal.

Se você já tem uma graduação em qualquer área, está inserido de alguma 
maneira na área da educação e deseja aprofundar seus conhecimentos 
em práticas e processos educativos, fi que de olho. Em 2019, vem mais um 
processo seletivo aí. Não perca a chance de fazer sua especialização!

Ficou interessado? Quer saber mais sobre o curso? Acesse o link https://vendanova.
ifes.edu.br/index.php/component/content/article?id=16487 e confi ra!

PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU EM PRÁTICAS E PROCESSOS 

EDUCATIVOS



Gráfi co 02: Áreas de formação acadêmia dos estudantes.

Gráfi co 03: Rendimento Acadêmico - Média da turma

Gráfi co 04: Eixos temáticos

Observou como a turma é bem heterogênea? Diferentes áreas produzindo 
conhecimento e aprendendo juntos. Muito bom, não acha? 

Foi exatamente essa heterogeneidade que possibilitou aos estudantes 
realizarem os trabalhos de conclusão do curso em diferentes eixos temáticos 
dentro da educação básica. Veja só: 

Fonte: Formulário de inscrição no processo seletivo. Gráfi co elaborado pela CCPPG (Dez./2018)

Fonte: Sistema Acadêmico Ifes (Q-Acadêmico). Gráfi co elaborado pela CCPPG (Dez./2018)

Fonte: Relatórios da CCPPG (Coordenação de trabalhos fi nais); Resumos apresentados no Seminário Práticas e Processos Educativos em debate. 
Gráfi co elaborado pela CCPPG (Dez./2018).

PÓS-GRADUAÇÃOVamos conhecer um pouco da 

nossa primeira turma?

O curso só termina 
em julho de 2019, por 
isso, esses trabalhos 
ainda estão em 
andamento. Mas, em 
breve, divulgaremos 
aqui, neste espaço, 
o que os estudantes 
da pós estão 
produzindo… 



Durante 2018, a CCPPG, em parceria com a Coordenadoria do curso Práticas 
e Processos Educativos, realizou 04 eventos de pós-graduação. Esses 
eventos foram cadastrados junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
e coordenados pela CCPPG. 

PÓS-GRADUAÇÃO

Quadro 02: Eventos de Pós-graduação 1º semestre de 2018

EVENTOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Fonte: SRC – Sistema de Registro de Certifi cado. Quadro elaborado pela CCPPG (Dez./2018).



EVENTOS 1 E 2 – 1º SEMESTRE

PÓS-GRADUAÇÃO

E aí? Gostou de algum dos eventos? 

Embora sejam eventos relacionados à temática do 
curso de especialização, muitas atividades são abertas 

aos demais servidores e estudantes. 

Fique atento e não perca os novos eventos da pós-
graduação.

Fonte: SRC – Sistema de Registro de Certifi cado. Quadro elaborado pela CCPPG (Dez./2018).

Quadro 03: Eventos de Pós-graduação 2º semestre de 2018



COORDENADORIA GERAL DE 
EXTENSÃO

Em 2018, 31 ações de extensão - distribuídas nas diferentes modalidades: 
cursos, projetos, programas e eventos - foram realizadas.  24 ações já estão 
concluídas e 7 têm previsão de conclusão até o fi nal de 2019. 

Quer saber mais sobre essas modalidades? 
Acesse https://www.ifes.edu.br/pro-reitorias/pro-reitoria-de-extensao/orientacoes-
normativas-proex e confi ra!

Dica: Mais um link importante. https://www.ifes.edu.br/pro-reitorias/pro-reitoria-

de-extensao/cadastramento-das-acoes-de-extensao

Nele, você pode acessar todos os documentos necessários para o cadastro, execução 

e fi nalização das ações de extensão. 

Se ainda tiver dúvidas, lembre-se: apareça aqui. Procure a Coordenadoria de Extensão 
para saber mais informações e propor ações extensionistas. Estamos à disposição 
para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo nesse processo.

EXTENSÃO

Fonte: SRC - Sistema de Registro de Certifi cado e Formulários de cadastramento de ações. Gráfi co elaborado pela DPPGE (Jan./ 2019).

Se ai
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Gráfi co 05: Ações de extensão 



Nessas ações, várias áreas temáticas 
foram contempladas. Veja!

Áreas Temáticas

Publicações de Extensão

EXTENSÃO

Ei, estudante! Viu quanta gente colaborou na realização de ações de extensão 
em 2018? Viu quantas áreas temáticas foram contempladas? Não fi que de fora! 
Converse, informe-se e fi que atento às possibilidades.

O projeto Festival Gastronômico 
Receitas de Família, em sua 
segunda edição, publicou 
mais um e-book com 
maravilhosas receitas. Acesse 
https : / /eventoscient i f icos.
v n i . i fe s . e d u. b r / i n d e x . p h p /
receitasdefamilia/1receitas
e confi ra as duas edições já 
publicadas.

Modalidade Alunos Bolsistas Alunos Voluntários
Cursos - 19
Projetos 10
Programas - -
Eventos - 272
Total 10 291

Mais de 300 estudantes de ensino médio, de graduação e de pós-graduação tiveram a 
oportunidade de atuarem nas ações como bolsistas ou como voluntários, contribuindo 

para a 
realização das 

propostas e 
para a sua 
formação 

acadêmica.

Fonte: SRC - Sistema de Registro de Certifi cado e Formulários de cadastramento de ações. Gráfi co elaborado pela DPPGE (Jan./ 2019).

Fonte: SRC - Sistema de Registro de Certifi cado e Formulários de cadastramento de ações. Quadro elaborado pela DPPGE (Jan./ 2019).
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Gráfi co 06: Áreas temáticas



COORDENADORIA DO NÚCLEO 
INCUBADOR RADIX

Atuou na promoção de ações para valorização de empreendimentos e 
produtos da região. Veja só algumas dessas ações:

-Apoio técnico e tecnológico para a 
conquista do selo de Indicação Geográfi ca - IG 
para o Socol, produto típico de Venda Nova do 
Imigrante e com grande importância social e 
econômica para o município:

• Atualização do acordo de 
Cooperação Técnica com a Associação dos 
Produtores de Socol de Venda Nova do 
Imigrante – Assocol;

• Lançamento da IG do Socol. A 
conquista do selo foi publicada em 12 de 
junho de 2018 e o evento de lançamento 
ocorreu em 10 de agosto no auditório do Ifes 
– Campus Venda Nova do Imigrante;

• Participação dos servidores Adriano 
Conti Hupp e Daniela Cordeiro no Grupo de 
Trabalho para elaboração de proposta de 
Regimento Técnico de Produção, Identidade 
e Qualidade do Socol no âmbito do Estado 
do Espírito Santo – RTIQ; 

• Realização de análises 
microbiológicas e físico-químicas do Socol 
em parceria com laboratório credenciado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA.

RADIX



RADIX

-Apoio técnico e tecnológico para a conquista do selo de Indicação Geográfi ca 
(IG) para o Café das Montanhas do Espírito Santo, produto com forte impacto na 
região:

• Suporte aos produtores da Associação de Produtores de Cafés 
Especiais das Montanhas do Espírito Santo – Acemes, junto ao Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae-ES e Instituto de Inovação e 
Tecnologias Sustentáveis – Inovates e demais parceiros;

• Estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica com a Acemes.

-Visitas de outras instituições às instalações do Núcleo:
• Universidade Federal de Minas Gerais - A visita aconteceu em 11 de 

julho e, com essa visita, a UFMG pode compreender como se deu o processo para a 
conquista do IG do Socol e a participação do Ifes, por meio do Radix;

• Instituto Federal do Rio Grande do Sul - O objetivo da visita, que 
ocorreu em 19 de junho, foi conhecer de perto e saber melhor sobre como o Ifes tem 
apoiado as Associações – Assocol e Acemes – para a obtenção do selo de Indicação 
Geográfi ca para seus produtos. Além disso, o IFRS pode conhecer também como 
acontece, nesses casos, o processo de incubação. 

-Ofertas de cursos de incubação e pré-incubação para empreendedores. 

Os cursos têm o objetivo de proporcionar melhor atendimento aos empreendedores, 
acolhendo-os em suas necessidades. 

Não deixe de conferir os editais e as notícias do Radix. 
Ace s s e : h t t p s : / / ve n d a n ova . i f e s. e d u. b r / i n d e x . p h p / co m p o n e n t / co n t e n t /

article?id=16440



COORDENADORIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS E EXTENSÃO 

COMUNITÁRIA
A Coordenadoria de relações institucionais e extensão comunitária - REC 
atua no acompanhamento de egressos e de estágios obrigatórios e não 
obrigatórios realizados por estudantes do campus. 

Em 2018, realizou diferentes ações para assessorar coordenadores de 
cursos, supervisores e estudantes na realização de estágios, atuando também 
junto às empresas para renovação e estabelecimento de novos convênios. 

Veja só as empresas e instituições parceiras do Ifes – Campus Venda Nova do 
Imigrante para a oferta de estágios: 

Novos convênios:

Indústria de Conservas Venda Nova Ltda EPP 
(https://www.conservasvendanova.com.br/)

Più Dolce Chocolates Artesanais
 (https://www.piudolcechocolates.com.br/)

Convênios renovados: 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE /Ifes-VNI 
(https://portal.ciee.org.br/es)

Instituto Euvaldo Lodi – IEL/ES 
(https://www.iel-es.org.br/vagas-de-estagio/)

Agência Virtual de Estágios – AGIEL 
(http://www.agiel.com.br/site/)

REC



Você é nosso estudante e tem interesse em fazer estágio ou o estágio é um 
componente curricular obrigatório do seu curso? Então, não deixe de conferir 
a página da REC. Lá você encontrará todas as informações que precisa para 
começar seu estágio. 
https://vendanova.ifes.edu.br/index.php/component/content/article?id=16552

Se as dúvidas persistirem, você já sabe. Procure-nos! Estamos à disposição para 
esclarecer suas dúvidas e ajudá-lo nesse caminho. 

No ano de 2018, além da atualização 
do banco de dados dos estudantes 
egressos, a REC realizou um 
levantamento com a atual situação 
dos estudantes que concluíram, 
em 2017,  o Ensino Técnico em 
Administração e Agroindústria 
integrado ao Ensino Médio.

Aproveita e dá uma olhadinha no 
gráfi co. Olha só quantos estudantes 
realizaram estágios em 2018:

Os dados dos concluintes de 2018, você verá aqui, em próximas edições. 
E se você é nosso aluno, mantenha seus dados atualizados aqui na REC.

REC

Voc
cccoom
aaaaaaaa pp
cccoomm

Gráfi co 07: Estágios realizados

Fonte: Planos de estágio. Gráfi co elaborado pela REC (Dez./2018)

Fonte: Relatório da coleta de dados (respostas aos formulários, 
e-mails e contato telefônico). Gráfi co elaborado pela REC (Dez./2018)

Gráfi co 08: Acompanhamento de egressos



O QUE VEM POR AÍ...
PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS EM EDITAIS EXTERNOS

Em 2018, 3 projetos foram aprovados com captação de recursos para serem 
executados em 2019. Pela FAPES, o Professor Luiz Fernando e a Professora 
Karine Silveira tiveram aprovação e o Professor Lucas Louzada em parceria 
com o Professor Aldemar Polonini, pelo SICOOB. 
      
LANÇAMENTO DE EDITAIS PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

E AÇÕES DE EXTENSÃO: 

• Editais Ifes – PRPPG para submissão de projetos de pesquisa e inovação 
e para concessão de auxílio à participação em eventos ou publicação em 
periódicos; 

• Edital Ifes – PROEX para submissão de ações de extensão; 
• Editais da DPPGE:

1. Edital para concessão de bolsas de Iniciação Científi ca; 
2. Edital para concessão de auxílio à participação em eventos 

ou publicação em periódico. 

Fique de olho nas datas de lançamento. Os editais devem ser 
divulgados ainda no primeiro semestre. Alguns, logo em fevereiro!!

Acesse o site e não perca os prazos!

EVENTOS PROMOVIDOS PELA DPPGE

Se você deseja saber mais sobre alguma temática relacionada às ações de 
pesquisa e extensão ou tem uma sugestão de algum curso, ofi cina ou evento 
que possamos realizar, procure a DPPGE. 
Continuaremos a oferecer cursos e ofi cinas que possam contribuir com a sua 
formação acadêmico-científi ca. Fique atento às chamadas e se inscreva.

EVENTOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

• Seminário Práticas e Processos Educativos em Debate 2019.
              
EVENTOS DE EXTENSÃO

• Ifestival da Canção (https://goo.gl/TSj9Gh).
• Focal e Sicitea – evento relacionado ao curso de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (http://bit.ly/focal2019).

E muito mais…
Esperamos por vocês!!

!
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