Campus
Venda Nova
do Imigrante
Prezado estudante,
É um prazer conhecê-lo. Neste momento, nós queremos mostrar a nossa satisfação em tê-lo como aluno do Ifes, em especial no campus Venda Nova do Imigrante.
Este guia traz para você uma visão global do nosso campus, com o objetivo de orientá-lo a conhecer as suas estruturas acadêmicas e administrativas, com os seus diversos setores e serviços, nas áreas de ensino,
pesquisa, extensão e assistência estudantil. É um material informativo
muito útil para o aluno, contendo todas as informações fundamentais
para garantir a sua perfeita integração ao campus.
É importante mencionar que você está numa instituição tradicional e
centenária, pertencente à Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cientíﬁca e Tecnológica, com comprovada qualidade acadêmica e proﬁssional.
Como estudante, não deixe de aproveitar esta oportunidade conquistada por você e proporcionada pela vida. Por isso, é importante a dedicação total ao seu curso, no cumprimento das suas obrigações estudantis. Lembre-se sempre que, para se chegar ao ﬁnal de uma longa
caminhada, cada passo é muito importante.
Este guia tem o papel de integrar você à instituição. Leia-o com atenção, para que você tenha uma ótima convivência no campus e usufrua
de todos os recursos disponíveis.
Aloísio Carnielli
Diretor-Geral

O Campus Venda Nova do Imigrante do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – faz parte da Rede de
Ensino Federal, que há mais de 100 anos vem oferecendo ensino público
de qualidade em sintonia com as demandas do mercado. Além disso,
possui uma excelente infraestrutura, professores qualiﬁcados e proﬁssionais administrativos capacitados para atender aos estudantes.
Desde o início de suas atividades, em 8 março de 2010, o campus Venda
Nova do Imigrante busca ﬁrmar-se como centro de excelência em ensino. Para manter e oferecer esse elevado grau de excelência, investe
constantemente no desenvolvimento de novos métodos pedagógicos,
no treinamento de professores e em infraestrutura de apoio. O campus
Venda Nova do Imigrante oferece cursos Técnicos em Administração e
em Agroindústria e curso Superior em Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Quanto às características de sua estrutura humana e física, ressalta-se
que o campus dispõe de uma equipe de proﬁssionais técnico-administrativos e docentes de elevada competência, abrangendo especialistas,
mestres e doutores, com notável experiência no campo da Ciência e
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Tecnologia de Alimentos. O campus possui um ginásio poliesportivo coberto, quadra para esportes, biblioteca, lanchonete para lanches e refeições. Destacam-se, na estrutura física, 15 (quinze) laboratórios: qualidade de café, pesquisa, processamento de produtos de origem vegetal,
processamento de produtos de origem animal, microbiologia, química,
análise de alimentos, análise sensorial, arte, física, biologia, línguas e 3
(três) de informática.
O interessado em ingressar em um dos cursos oferecidos no campus
Venda Nova do Imigrante deve ser aprovado no Processo Seletivo, para
os cursos técnicos, ou pelo Sistema de Seleção Uniﬁcada (SiSU), para o
curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos.

ta de Alimentos. O proﬁssional formado
é chamado Cientista de Alimentos e pode
atuar na pesquisa e desenvolvimento de
produtos alimentícios, no processamento
e conservação, na realização de análises
para controle de qualidade e garantia da
segurança alimentar, bem como no desenvolvimento de programas de educação
alimentar. Para saber mais, acesse o link
https://vni.ifes.edu.br/index.php e, na opção cursos, clique em Ciência e Tecnologia
de Alimentos.

Diretoria
de ensino
(28) 3546-8600
ramal 8607

Bloco 3

Para conhecer um pouco mais sobre a cidade de Venda Nova do Imigrante basta acessar o link: http://vendanova.es.gov.br/website/site/Index.aspx. Lá você encontra várias informações úteis como farmácias de
plantão, onde ﬁcar, onde comer, etc., acessando o item utilidades.

Programas de Ensino, Pesquisa
e Extensão
O Curso Superior em Ciência e
Tecnologia de Alimentos

O primeiro Curso de Ciência e Tecnologia
de Alimentos (CTA) foi criado em 2001 pela
ESALQ/USP, e hoje, com o crescimento da
área de alimentos, já existem 17 cursos voltados ao ensino de Ciência de Alimentos no
Brasil. O campus Venda Nova do Imigrante
é a primeira Instituição a ofertar o curso
no Estado do Espírito Santo. A modalidade
é presencial com habilitação de bacharel,
com tempo de duração de 4 anos. O proﬁssional formado é denominado Cientis-

Coordenadoria
de curso
(28) 3546-8600
ramal 8628
cta.vni@ifes.ebu.br

Bloco 3

O campus conta com uma diretoria de pesquisa e extensão que possui
convênios com Instituições de fomento, além do programa Ciência Sem
Fronteiras (www.cienciasemfronteiras.gov.br). São desenvolvidas atividades de Iniciação Cientíﬁca anunciadas nos meios de comunicação do
campus. Também possui convênio de colaboração com a Universidad
Nacional de Villa Maria (UNVM) localizada na Província de Córdoba, Argentina.

O que é Iniciação Cientíﬁca?
Iniciação Cientíﬁca é um estudo aprofundado que o estudante de graduação desenvolve, sob a orientação de um professor. Trata-se do desenvolvimento de pesquisa de longo prazo (1 ano ou 2 anos). A pesquisa
faz com que o estudante adquira conhecimentos que complementam a
sua formação acadêmica.
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Quais programas de Iniciação Cientíﬁca o Ifes oferece?

Informações sobre:

PIVIC

Regulamento da Organização
Didática (ROD);

PIBITI

Auxílio pedagógico;

PIBIC-EM

Monitoria;

PRODIF

Ementas de disciplinas;

JTC – JOVENS TALENTOS DA CIÊNCIA

Planos de Ensino.

Segunda a sexta
das 7h às 19h
(28) 3546-8600
ramal 8620

Bloco 3

PIBIC-EM – Interno (Ifes - VNI)

Como fazer para participar?
Todos os anos, os editais são abertos na página de pesquisa do Instituto
Federal do Espírito Santo. O aluno deve procurar um professor e escrever em conjunto um projeto de pesquisa, submetê-lo na plataforma e
aguardar a avaliação. Caso contemplado, terá direito a bolsa de Iniciação Cientíﬁca e terá um ano para o desenvolvimento do projeto. Para
obter mais informações, basta acessar o link: http://prppg.ifes.edu.br/
Noticias.aspx.

Atendimento

Conversar com o(a) coordenador(a) do setor (na sala da Coordenadoria).

Coordenadoria de Integração
Escola-Empresa – Ciee

Coordenadoria de Gestão
Pedagógica – CGPe
Informações sobre procedimentos para
estágio e ações de integração entre os estudantes do campus e diversas empresas.
Conversar com o(a) coordenador(a) do setor (sala da Diretoria de pesquisa e extensão).
Atua junto às Coordenadorias de Cursos e demais Coordenações, objetivando a consolidação político-pedagógica do Currículo. Organiza, coordena e realiza as Reuniões Pedagógicas, em articulação com os Colegiados e Coordenadorias de Cursos e demais coordenações. Acompanha e
orienta o corpo discente no processo ensino-aprendizagem.

Atendimento
Segunda a sexta
das 8h às 17h
(28) 3546-8600
ramal 8609

Bloco 3
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Coordenadoria de Registros
Acadêmicos – CRA

Informações sobre:
Matrículas e rematrículas;
Emissão de documentos.

*Solicitações:
Cancelamento de matrícula/Dispensa
de disciplina;

Atendimento
Segunda a sexta
das 7h às 19h30
(28) 3546-8600
ramal 8618

Bloco 1

Coordenadoria de Apoio ao
Ensino – CAE

Informações sobre:
Emissão de Identidade estudantil;
Reinício das senhas dos alunos no Sistema Acadêmico;
Horário de aula dos professores;
Alocação de salas e laboratórios.

Atendimento
Segunda a sexta
das 7h às 22h
(28) 3546-8600
ramal 8622

Bloco 3

Conversar com o(a) coordenador(a) do setor.

Trancamento de matrícula/Reabertura
de matrícula;
Mudança de turno/Nova matrícula
(reingresso);
Mudança de campus/Mudança de
curso;
Colação de Grau.
*As solicitações têm prazos especíﬁcos conforme o
Calendário Acadêmico.

Conversar com o(a) coordenador(a) do setor (na sala da Coordenadoria de registro
acadêmico).

Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades
Especíﬁcas – NAPNE

O NAPNE articula as ações inclusivas no âmbito do campus, promovendo ações que favoreçam a acessibilidade. Esse serviço é prestado aos estudantes que possuem necessidades especiais, deﬁciência, transtornos
globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação.
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O Núcleo, no Campus Venda Nova do
Imigrante, tem como objetivo promover
a acessibilidade e contribuir para a disseminação da ideia de que “Acessibilidade
é um direito, não um privilégio” (Willian
Loughborough).

Atendimento
Segunda a sexta
das 7h às 17h
(28) 3546-8600
ramal 8637

Bloco 2

Especíﬁcos de Atenção Primária e Secundária. A Política de Assistência
Estudantil são todas as ações que pretendem contribuir para que os estudantes tenham condições igualitárias de permanecer na instituição e
desenvolver seus estudos com qualidade.
O Serviço de Enfermaria possui como atribuições:
curativos de pequeno e médio porte;
aferição de sinais vitais;
nebulização;
compressas frias e mornas;
encaminhamento ao serviço de saúde
conforme necessário; orientações em
saúde.

Coordenadoria de Assistência
Multidisciplinar (Serviço de
Psicologia, Serviço Social e
Serviço de Enfermaria)
Coordenadoria de Biblioteca
O Serviço de Psicologia objetiva trabalhar
com as demandas biopsicossociais apresentadas pelos estudantes, contribuindo
com o trabalho já realizado pelos professores e demais técnicos relacionados ao
ensino, com trabalhos interdisciplinares
em sala de aula, oﬁcinas e escutas para
acolhimento.
O Serviço Social também objetiva trabalhar
com as demandas biopsicossociais apresentadas pelos estudantes, com atendimentos a alunos e familiares, orientando e
encaminhando conforme demandas apresentadas. Gere em conjunto com a equipe
multidisciplinar a Política de Assistência
Estudantil que apresenta os programas

Atendimento
Segunda a sexta
das 7h às 22h
Serviço de Psicologia
(28) 3546-8625
Serviço Social
(28) 3546-8623
Serviço de Enfermagem
(28) 3546-8624

Bloco 3

A Biblioteca possui materiais que dão assistência a comunidade interna e externa
do campus, como: livros convencionais;
audiolivros e livros em braille; periódicos
(revistas e jornais diários); e-readers (leitores de livros digitais); CD´s; DVD´s; mapas;
dentre outros.

Atendimento
Segunda a sexta
das 7h às 21h
(28) 3546-8635
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Serviços oferecidos:
serviço de referência (pesquisa sobre
quaisquer informação buscada pelo
usuário);
serviço de circulação de materiais (empréstimo, renovação, devolução de materiais);
serviços de normalização e elaboração
de atividades culturais junto à escola.

Ifes on-line

Para conhecer mais sobre o Ifes, basta acessar o link: http://www.ifes.
edu.br/site. O link para a página do Facebook é https://www.facebook.
com/ifes.oﬁcial/. Pelo link https://vni.ifes.edu.br/index.php, você tem
acesso às informações do campus Venda Nova do Imigrante.
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