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Apresentação
A cada ano, a gestão do Cam-

pus Ipojuca tem buscado apri-
morar a divulgação de suas 
realizações e dos principais acon-
tecimentos na instituição através 
do Balanço de Gestão e Ativida-
des. Nesta publicação, é possível 
visualizar as principais ações e 
conquistas da comunidade acadê-
mica no ano de 2018.

O Plano de Ação do Campus Ipojuca, elaborado em conjunto com 
a comunidade, possibilitou definir as ações prioritárias para o ano, 
buscando atender às necessidades inerentes ao desenvolvimento do 
Ensino, da Pesquisa e da Extensão.

Seguindo o Plano de Gestão para o quadriênio 2016 a 2019, a Direto-
ria-Geral tem buscado a implementação de modernas ferramentas  de 
gestão a fim de desburocratizar e dar mais agilidade aos processos e 
serviços continuados necessários ao funcionamento do Campus. 

A missão do IFPE-Campus Ipojuca envolve a oferta de Ensino técnico 
e tecnológico de ponta, na perspectiva da inclusão social. A Assistência 
Estudantil procura dar condições para a permanência e êxito de todos, 
para que os estudantes possam se desenvolver plenamente. Em 2018, 
foi possível ampliar a oferta de diversos programas de bolsas e atender 
uma série de demandas por orientação, auxílios e benefício eventual.

As ações de Pesquisa e Extensão, bem como a realização de even-
tos científicos e culturais voltados às comunidades do Campus e de seu 
entorno, permearam o ano de 2018. Os núcleos em atividade no Cam-
pus – NAC, NAPNE, NEABI, NEGED, Núcleo de Astronomia – consoli-
dam, a cada ano, ações de extrema importância nessas frentes.

Uma das grandes vitórias do ano foi a execução da obra da sede defi-
nitiva de nossa Biblioteca, espaço essencial para a formação de nossos 
estudantes e para uso da comunidade externa, historicamente carente 
de equipamentos educacionais como esse. Uma articulação entre a 
gestão do Campus Ipojuca, a Secretaria de Educação Tecnológica do 
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Ministério da Educação (SETEC-MEC) e a Reitoria do IFPE viabilizou 
um aporte de recursos adicional ao orçamento da obra, para a compra 
de equipamentos e mobília necessários para os novos ambientes.

Tudo foi executado com muito trabalho e determinação de todos que 
fazem o Campus Ipojuca. 

Aos nossos docentes, técnicos administrativos, discentes e funcioná-
rios terceirizados, agradeço o empenho e o excelente trabalho desen-
volvido em prol da comunidade acadêmica no ano de 2018. 

Que em 2019 façamos ainda mais e melhor. 

Um forte abraço! 

Enio Camilo de Lima
Diretor-Geral do Campus Ipojuca
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Ensino
DIPLOMAS E CERTIFICADOS

Um total de 119 certificados 
de conclusão/diplomas foi emitido 
pelo Campus Ipojuca em 2018, 
tanto dos cursos técnicos quanto 
da graduação. Duas solenidades 
de formatura, no primeiro e segun-
do semestres, encerraram o ciclo 
das turmas após a conclusão dos 
créditos acadêmicos.

Solenidade de formatura (julho/2018)     

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE
Em 2018, o Setor Integrado de Atendimento ao Estudante encami-

nhou 1848 solicitações formais dos estudantes aos setores respon-
sáveis pela gestão da vida acadêmica. A solicitação mais frequente foi 
a de justificativa de faltas, seguida por pedidos de matrícula-vínculo e 
demandas relacionadas a estágio.

OFERTA DE VAGAS
Em cada semestre de 2018, o Campus Ipojuca ofertou 180 vagas em 

cursos técnicos (Automação Industrial, Construção Naval, Petroquími-
ca, Química e Segurança do Trabalho) e de graduação (Licenciatura 
em Química) – um total de 360 novas vagas no ano. 

No Vestibular 2018.1, o curso 
mais concorrido foi o técnico em 
Segurança do Trabalho (Tarde), 
com 6 candidatos por vaga; no 
Vestibular 2018.2, o mais procu-
rado foi o curso técnico em Auto-
mação Industrial (Noite), média de 
6,6 candidatos por vaga.

  Aula Inaugural do semestre 2018.2



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
A Coordenação de Assistência Estudantil do Campus apoia os es-

tudantes em seu percurso formativo, tanto por meio dos serviços da 
equipe multidisciplinar (pedagogo, psicólogo, assistente social) quanto 
de auxílios financeiros.

Em 2018, centenas de estudantes acessaram seu direito às bolsas e 
programas da Assistência Estudantil. Veja o número de pessoas atendi-
das em cada Programa:

• Bolsa Permanência:  415 bolsas (Editais 2018.1 e 2018.2)
• Apoio à Participação em Eventos: 216 bolsas**
• Apoio a Visitas Técnicas: 118 bolsas**
• Benefício Eventual (óculos e materiais de apoio): 34 estudantes
• Apoio a Arte e Cultura: 24 bolsas
• Auxílio Financeiro (situações especiais de vulnerabilidade): 16 

estudantes
• Bolsa PROEJA (jovens e adultos): 15 estudantes

**Um estudante pode ter recebido mais de uma bolsa, por ocasião de 
eventos/visitas diferentes.

VISITAS TÉCNICAS
No ano de 2018, as turmas do Campus Ipojuca participaram de 36 

visitas técnicas, duas delas interestaduais. As visitas técnicas possibi-
litam ao estudante conhecer in loco os processos produtivos de empre-
sas e instituições ligadas a seu campo de estudo.

Um dos destaques foi a visita 
do curso de Construção Naval 
ao navio-patrulha oceânico Ara-
guari, da Marinha brasileira, que 
encontrava-se atracado no porto 
do Recife (novembro).
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MONITORIA
O Programa de Monitoria proporciona um espaço de aprendizagem 

ampliado, dando a estudantes a oportunidade de colaborar com o 
professor e auxiliar os colegas em disciplinas que eles já dominam. No 
ano de 2018 (editais 2017.2 e 2018.1), 65 estudantes desenvolveram 
atividades de monitoria; 61 obtiveram bolsa do Programa e outros 4 
atuaram como voluntários.

CUIDADOS COM A VOZ
A convite da Direção de Ensi-

no, a fonaudióloga Ana Nery de 
Araújo, professora da UFPE, veio 
ao Campus oferecer uma palestra 
sobre os cuidados que professo-
res devem ter com a voz (foto). 
Voltado a docentes e licenciandos, 
o encontro abordou boas práticas 
e exercícios, no mês em que se 
comemora o Dia Mundial da Voz (abril). 

Mais: http://bit.ly/2Uig0hx 

TEXTO EM LIVRO DO PROEJA
O texto da estudante Diana dos 

Santos (foto) foi selecionado em 
chamada nacional para integrar 
uma edição do livro Histórias 
que Merecem ser Contadas. A 
publicação reúne experiências de 
egressos do programa de inte-
gração da Educação Profissional 
à Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA). 

A edição do livro é iniciativa de projeto de extensão do IFSul – Cam-
pus Sapucaia (RS) que visa dar visibilidade à modalidade EJA nos 
institutos federais.
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MINIFÓRUM DE CONSTRUÇÃO NAVAL
No dia 11/04, a segunda sessão do Minifórum de Construção Naval 

ofereceu o curso “Noções de Embarcações e Curvas Hidrostáticas” a 
docentes e profissionais da área, tanto do IFPE quanto de instituições 
parceiras. O Fórum é parte dos esforços de implementação da tecno-
logia de projeto naval em 3D ao programa do curso técnico. O projeto 
tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

Mais: http://bit.ly/2WdeL4S 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Formação docente realizada no 
dia 16/04 tratou da inclusão de 
estudantes surdos nos proces-
sos de ensino e aprendizagem. 
Promovida pela Assessoria Peda-
gógica do Campus, a formação foi 
ministrada pela pedagoga Juliana 
França, especialista em docência 
e interpretação de LIBRAS. 

A ação foi promovida pelo Núcleo 
de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais (Napne) do Campus.

Mais: http://bit.ly/2FazVKv
***

Uma sessão do Inclusão em Ação, projeto da Pró-Reitoria de Exten-
são do IFPE (Proext), aconteceu no dia 22/08, no Campus Ipojuca. A 
iniciativa buscou orientar e mobilizar a comunidade para a integração 
de pessoas com deficiência nos espaços educacionais e de trabalho. 

***
A integração de estudantes com deficiência visual e auditiva também 

foi um dos eixos das atividades da X Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Campus, em outubro (veja mais na seção “Eventos”). 
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ESTUDOS SOBRE EVASÃO E RETENÇÃO
Comissão montada pela Direção de Ensino estudou, ao longo de 

2018, os motivos para evasão e retenção de estudantes nos cursos 
do Campus Ipojuca. Os trabalhos envolveram o contato com estudan-
tes com matrícula trancada e desistentes, acompanhamento de dados 
do registro acadêmico e gestões para oferta de cursos de nivelamento 
e ampliação das práticas pedagógicas/oportunidades de estágio.

LÍNGUA E DISCURSO POLÍTICO
No dia 02/10, a palestra “Língua, 

Discurso e Política” (foto) promo-
veu uma reflexão sobre os usos 
de técnicas discursivas para criar 
narrativas políticas e persuadir 
eleitores. A iniciativa inaugurou o 
projeto  IFPE: Conexão Cultural, 
em que os docentes de Língua 
Portuguesa convidam a uma refle-
xão crítica sobre temas em voga 
no momento.

Mais: http://bit.ly/2FD78Po

TREINAMENTOS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Na semana em que se comemo-
rou o Dia do Técnico em Seguran-
ça do Trabalho (21/11), o Campus 
Ipojuca convidou profissionais do 
mercado para oferecer dois trei-
namentos a estudantes do curso 
(foto): a técnica em Segurança 
Priscyla Teixeira ofereceu a pales-
tra Percepção de Risco e Medidas 
Preventivas; e o engenheiro Harlan Castro, uma oficina de Conserva-
ção e Manutenção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Mais: http://bit.ly/2RPsdfX
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CURSOS EXTRAS
Complementando as atividades regulares dos cursos do Campus, 

docentes também ofereceram dois cursos extras voltados a estudantes 
dos cursos técnicos. O curso Comando Numérico Computadorizado 
(CNC) - Prático começou em março, voltado a estudantes e egressos 
de Automação Industrial e Construção Naval. 

Também em março, o curso de Instrumentação de Equipamentos 
de Medição em Higiene Ocupacional destinou-se a estudantes de 
Segurança do Trabalho.

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
No biênio 2018-2019, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) apoiou 11 estudantes do curso de Licenciatura 
em Química no Campus Ipojuca, além dos professores coordenador e 
supervisor do PIBID. O programa, financiado pela Capes, proporciona a 
licenciandos dos anos iniciais uma aproximação prática com o cotidiano 
da Educação Básica em escolas públicas. 

INTERNACIONALIZAÇÃO
Em novembro, a Assessoria de 

Relações Internacionais do IFPE 
(Arinter) reuniu no Campus Ipoju-
ca estudantes dos campi do litoral 
sul, para falar sobre oportunida-
des de aprendizado de idiomas e 
intercâmbios acadêmicos em 
2019. Convidados falaram aos 
interessados sobre maneiras de 
buscar estudo, estágio e trabalho 
no exterior.

Mais: http://bit.ly/2AqNEct 
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Pesquisa
TRABALHOS EM CONGRESSO

Em 2018, estudantes e pes-
quisadores levaram trabalhos 
desenvolvidos no Campus Ipo-
juca a pelo menos dez eventos 
científicos regionais, nacionais e 
internacionais. A maior parte dos 
trabalhos é dos estudantes de 
Licenciatura em Química, cujas 
atividades de iniciação científica, 
extensão e estágio-docência possi-
bilitaram diversas apresentações.

Conheça as participações comunicadas à Direção de Pesquisa:
• V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia (Londrina/PR, 

24 a 27 jul.) – 1 trabalho
• XIX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Salva-

dor, 03 a 06 set.) – 6 trabalhos
• XVI Congresso Internacional de Tecnologia na Educação (19 a 21 

set) – 1 trabalho
• XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Química (São Paulo, 23 

a 26 set.) - 1 trabalho
• Encontro de Pesquisa Educacional de Pernambuco (Recife, 26 a 

28 set) – 2 trabalhos
• V Congresso Nacional de Educação (Recife, 17 a 20 out.) – 3 

trabalhos
• XXI Encontro Nacional de Astronomia (Natal, 1 a 04 nov) – 1 

trabalho
• XII Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação (Recife, 27 

a 30 nov.) – 4 trabalhos
• VII Encontro Nacional das Licenciaturas (Fortaleza, 5 a 7 dez.) – 2 

trabalhos
• V Congresso Internacional das Licenciaturas (João Pessoa, 8 a 

13 dez.) – 7 trabalhos
Mais: http://bit.ly/2sub792, http://bit.ly/2SWhmOv, http://bit.

ly/2QEAWxI, http://bit.ly/2QWgvvB, http://bit.ly/2HoKblA, http://bit.
ly/2W7Yheo, http://bit.ly/2R3vWlD e http://bit.ly/2sELnXK.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Quatro projetos e um total de 12 estudantes (08 bolsistas e 04 vo-

luntários) fazem parte do ciclo 2018-2019 das pesquisas de iniciação 
científica no Campus Ipojuca apoiadas pelo Programa Institucional 
correspondente (PIBIC, nas modalides Técnico e Superior).

Conheça os projetos:
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INTERCÂMBIO CIENTÍFICO
Erivan Antônio dos Santos (foto), 

estudante do curso de Licenciatu-
ra em Química, esteve entre os 30 
estudantes de graduação selecio-
nados em todo o país pelo Pro-
grama Artistides Pacheco Leão de 
Estímulo a Vocações Científicas.  
O programa da Academia Brasilei-
ra de Ciências (ABC) possibilitou 

ao graduando um estágio de dois meses no Laboratório de Genética de 
Peixes da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), em Botucatu.

Mais: http://bit.ly/2BHOvX1

PUBLICAÇÕES
Dois artigos produzidos por pesquisadores do Campus Ipojuca foram 

publicados na Revista Caravana (IFPE). A professora Yara Amorim 
publicou o artigo “Alfabetização Científica em uma turma multisseriada 
na perspectiva da inclusão social”, no v.3, n.2 (2018) da revista. Daniel-
le Tavares Ferreira, Vanessa Estevão e Vitor de Lima Neto publicaram 
“Articulando gênero e raça na educação técnica de nível Médio: o caso 
das estudantes egressas do IFPE-Campus Ipojuca”  (v.3, n.1).

PREMIAÇÃO NO CONNEPI
Uma das pesquisas do Campus 

apresentadas no XII Congresso 
Norte-Nordeste de Pesquisa e Ino-
vação (Connepi) recebeu o prêmio 
de melhor trabalho em Ciências 
Humanas. 

Os licenciandos José Pedro 
Vasconcelos, José Everton Santos 
e a orientadora, prof. Maria Soraia 
Cruz, receberam o reconhecimento 
pelo estudo “A Educação Financei-
ra nos livros da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio”.

Mais: http://bit.ly/2VV94bz
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Extensão
CURSOS DE EXTENSÃO

O Campus Ipojuca ofereceu, 
em 2018,  cursos de extensão de 
curta duração abertos ao público 
externo, e também a servidores 
e funcionários interessados. A 
procura foi alta para os cursos de 
Noções Básicas de Eletricidade 
Predial, Bombas Residenciais 
e Industriais e Programação e 
Operação de Torno CNC, que 
ocorreram a partir de setembro e entregaram as certificações em de-
zembro de 2018 (foto).

Mais: http://bit.ly/2Funfzu
***

No primeiro semestre, encerrou-
-se o curso de extensão em 
Informática Básica, demanda 
dos funcionários terceirizados 
do Campus. A experiência com a 
oferta de cursos livres começou, 
em 2017, com treinamentos sobre 
segurança do trabalho para os 
funcionários terceirizados. 

Mais: http://bit.ly/2HxpBiK 

CURSOS DE INGLÊS
O Centro de Libras e Línguas Estrangeiras (CELLE) do Campus 

Ipojuca abriu 21 vagas para novos alunos durante o ano de 2018, nos 
cursos de Inglês Básico e Pré-Intermediário. Estudantes do semestre 
anterior tiveram oportunidade de dar andamento a seus estudos em 
cursos mais avançados. 

12

Entrega de certificados do curso de 
extensão em Informática (abril/2018)



ESTÁGIOS
Em 2018, 169 estudantes do Campus Ipojuca concluíram seu perí-

odo de estágio/emprego validado como estágio curricular. Outros 146 
estudantes deram entrada nos termos de compromisso que marcam o 
início do estágio.

***
O Campus divulgou entre seus estudantes mais de 15 processos 

seletivos para estágio e emprego em nossas áreas de atuação. No 
início do ano, parceria com a Petroquímica Suape promoveu uma sele-
ção exclusiva entre estudantes do curso técnico em Petroquímica para 
cinco vagas de estágio na empresa. 

***
Ao longo do ano, foram firmados 03 novos convênios com agentes de 

integração e empresas que buscaram admitir estudantes do Campus 
em vagas de estágio. No total, são 26 convênios vigentes.

***
A Coordenação de Estágios e Egressos (CEEG) engajou-se em uma 

série de atividades ao longo do ano: participou de workshop durante 
o XII o Connepi, acompanhou a aplicação da legislação e normativas 
junto aos coordenadores de estágio de cada curso e trabalhou em con-
junto com a comissão que analisa evasão e retenção de estudantes no 
Campus Ipojuca.

VI MOSTRA DE EXTENSÃO
No dia 01/08, os estudantes 

extensionistas do Campus Ipouca 
reuniram-se com avaliadores na 
sessão local da VI Mostra de Ex-
tensão do IFPE (foto) para discutir 
seus resultados preliminares e 
planos de trabalho para o ano.

Mais: http://bit.ly/2W7BoYn 
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BOLSAS DE EXTENSÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Extensão remunerou 28 estu-

dantes do Campus Ipojuca por sua dedicação a projetos de extensão 
conduzidos pelo IFPE. Mais pessoas integraram projetos de extensão 
na condição de voluntários.

Conheça os 13 projetos do extensão em atividade no ano de 2018:
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GÊNERO, ETNIA E
DIVERSIDADE

Uma série de ações conjuntas 
do Núcleo de Estudos de Gêne-
ro e Diversidade (Neged) e do 
Núcleo de Estudos Afrobrasilei-
ros e Indígenas (Neabi) promo-
veram debate e reflexão ao longo 
do ano sobre respeito aos Direitos 
Humanos e injustiças que atingem 
populações historicamente margi-
nalizadas.

***
No mês de maio, a equipe dos 

núcleos realizou sessões do Cineclube Inclusão em escolas estadu-
ais de Ipojuca, com vídeos que levantaram debates sobre as diversas 
formas de violência contra a mulher. A I Semana da Mulher, que ocor-
reu entre 12 e 16/03, trouxe estudantes do município para palestras 
com estudiosos do tema e profissionais que trabalham no acolhimento 
a mulheres vítimas de violência (veja na seção Eventos).

Mais: http://bit.ly/2MvK3PR 

PALESTRAS COM EXECUTIVOS
No dia 12/04, o presidente do 

Estaleiro Atlântico Sul (EAS), 
Harro Burmann, veio ao Campus 
para uma palestra sobre qualifica-
ção e atitude para o mercado de 
trabalho (foto). O convite é parte 
de um longo histórico de parceria 
entre o Campus e a empresa, que 
já envolveu doação de equipa-

mentos, atividades formativas e oportunidades de estágio. 
Mais: http://bit.ly/2FYbReL 

***

Fotos da Exposição “Abril 
Indígena”, promovida pelo Neabi
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A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foi outra opor-
tunidade em que profissionais de grandes empresas (como a multina-
cional Schmersal, o Estaleiro Atlântico Sul e o Centro de Integração 
Empresa-Escola) - falaram a estudantes do Campus (mais na seção 
Eventos).

Mais: http://bit.ly/2WcM9ZH

PARCERIAS COM A
PREFEITURA

O ano de 2018 foi marcado pelo 
estreitamento de parcerias com a 
Prefeitura de Ipojuca em diversas 
frentes. Gestores da administra-
ção municipal participaram da Se-
mana da Mulher e de palestras de 
orientação sobre o Outubro Rosa 
(ver na seção Eventos). 

Em setembro e novembro de 
2019, a equipe da prefeitura esteve 
no Campus também em campa-
nha de vacinação e orientação em saúde (foto). Membros da comu-
nidade interna e externa puderam aferir pressão, medir a glicemia e 
atualizar a carteira de vacinação.

A Prefeitura também cooperou com o envio de máquinas e tratores 
para os trabalhos de terraplanagem da área onde será construído o 
Centro de Treinamento de Segurança do Trabalho. 

IFPE KIDS
Na semana do Dia das Crianças, 

filhos de servidores e colaborado-
res foram convidados para uma 
manhã de brincadeiras e visita ao 
local de trabalho dos pais (foto). 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A área de Educação Financeira 

passou a fazer parte dos trabalhos 
de extensão do Campus Ipojuca 
em 2018. O projeto “Educação e 
Saúde Financeira no Município 
de Ipojuca” promoveu atividades 
ao longo do ano sobre acompa-
nhamento de receitas e gastos e o 
impacto do descontrole financeiro 

na vida das pessoas. 

PARTICIPAÇÃO NO
CONECTA IF

Um espetáculo montado pelo 
Núcleo de Arte e Cultura do 
Campus foi selecionado para a 
programação do Encontro Na-
cional de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica – o 
Conecta IF, que aconteceu em 
Brasília, entre 06 e 10/08. A peça 
musical “Mais uma Geni” cons-
cientiza sobre a violência contra a 
mulher e as formas de combatê-la, e é resultado do trabalho integrado 
dos grupos de teatro, dança, música e artes visuais do NAC. 

Mais: http://bit.ly/2sCJcDR

CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO
O Campus Ipojuca participou de algumas campanhas de arrecadação 

durante o ano. De janeiro a maio, o SIAD arrecadou materiais escolares 
quebrados e usados para encaminhamento à reciclagem, em campa-
nha conjunta com a Biblioteca do Campus Recife. 

Em dezembro, recolhemos doações de roupas e acessórios para o 
Bazar do Desapego, organizado pela Reitoria do IFPE, e que reverteu 
sua renda para duas organizações assistenciais. 
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CÉLULAS EMPREENDEDORAS
Oito estudantes do Campus 

participaram, entre os dias 28 e 
31/08, da maratona do programa 
Células Empreendedoras, realiza-
do de forma descentralizada em 
cinco institutos federais no Brasil. 

Essa etapa, realizada no Cam-
pus Recife, teve a forma de um 
desafio de inovação (foto). Os 

participantes foram convidados a apresentar ideias e projetos para 
atacar problemas sociais como evasão escolar, descarte de entulho na 
Construção Civil, feminicídio e suicídio.

Mais: http://bit.ly/2FMiGji

ROBÓTICA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL

Em uma parceria com a Prefei-
tura de Ipojuca, projeto de exten-
são do Campus promoveu a reali-
zação de um curso de Introdução 
à Robótica para estudantes do 8º 
e 9º ano do Ensino Fundamental.

 Quinze alunos de diferentes es-
colas municipais participaram das 
oficinas, que buscaram articular 
conteúdos de Matemática e Ciên-
cias com aplicações em Mecânica 
e Programação.

O objetivo do projeto é, por meio de alunos multiplicadores, imple-
mentar um projeto de robótica em todas as escolas municipais de 
Ipojuca.

Mais: http://bit.ly/2R3i4aQ
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Administração
 e Planejamento

NOVO PRÉDIO DA BIBLIOTECA
Em janeiro, houve a cerimônia 

de assinatura da ordem de ser-
viço que deu início à construção 
da sede definitiva da Biblioteca. 
Em dezembro, o Campus Ipojuca 
inaugurou o prédio. A nova sede 
tem 893 metros quadrados e 
dispõe de espaço adequado para 
o acervo bibliográfico, salas de es-
tudo individual e em grupo, laboratórios de informática, sala de áudio e 
vídeo e um miniauditório com capacidade para 80 pessoas. O prédio é 
totalmente acessível e conta com ambientes administrativos, sistemas 
de segurança e proteção contra incêndio e praça em área livre para 
convivência, com projeto paisagístico especial. 

Os esforços para montar a 
biblioteca envolveram também a 
aquisição de mobiliário e equipa-
mentos novos, possibilitada por 
repasse extraordinário da Secre-
taria de Educação Tecnológica do 
Ministério da Educação. No total, 
foram recursos da ordem de R$ 
2,7 milhões para a construção, e 
R$ 726 mil para equipar a Bibliote-

ca. Outros R$ 100 mil do orçamento regular foram destinados à amplia-
ção do acervo. A nova sede da Biblioteca entrou em funcionamento no 
início do primeiro semestre letivo de 2019.

Mais: http://bit.ly/2APG9wV

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
O Campus Ipojuca executou em 2018, também, a obra estrutural para 

o sistema de abastecimento de água. Foi instalado um reservatório 
superior de 76 mil metros cúbicos, com capacidade para atender as 
necessidades do Campus e reserva de combate a incêndios.
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GESTÃO DE PESSOAS E TRANSPORTES
O Campus Ipojuca implementou, a partir de julho de 2018, dois siste-

mas internos para simplificar o trâmite de processos administrativos. 
O Sistema de Gestão de Pessoas (SISGP) monta automaticamente 
o formulário para os servidores encaminharem solicitações ao setor, 
como requisições de progressão, exoneração e auxílio-saúde. 

O Sistema de Solicitação de Transporte e Diárias (SISTD) permite o 
agendamento de transporte institucional ou solicitação de diária para 
desempenho de função fora da região metropolitana.

CONSELHO SUPERIOR
Em junho, a comunidade aca-

dêmica votou em representantes 
para o Conselho Superior do 
IFPE, no período 2018-2020. 
Foram eleitos membros do Cam-
pus Ipojuca como titulares nos 
segmentos discente (Ozéas Brito), 
técnico-administrativo (Francisco 
Neto) e diretores-gerais (Enio 

Lima), como titulares; e no seg-
mento docente (Guilherme Amo-
rim), como suplente. 

PESSOAL DOCENTE
Em abril, o Campus Ipojuca lançou edital para mudança de regime de 

trabalho, voltado a docentes que cumpriam 20 ou 40 horas semanais e 
desejavam migrar para dedicação exclusiva. O edital deu transparência 
à seleção para a ocupação de vagas limitadas no regime de D.E.

***
Em maio, houve eleições para o mandato da Subcomissão Perma-

nente de Pessoal Docente do Campus Ipojuca, que vai até meados de 
2020. Três titulares e dois suplentes foram eleitos para a subcomissão, 
que assessora órgãos deliberativos na formulação e aperfeiçoamento 
da política de pessoal docente do Campus e do IFPE.

Conselheiros de Ipojuca na 
posse do Consup (set/2018)
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CAPACITAÇÃO E TITULAÇÕES
Em 2018, pelo menos cinco servidores (um docente/quatro técni-

cos- administrativos) obtiveram a titulação acadêmica de Mestre ou 
Especialista. No quadro de docentes do Campus, atualmente, há pelo 
menos 30 Mestres e 18 Doutores.

 Outros 14 servidores obtiveram apoio em açôes de capacitação, 
como cursos, treinamentos e seminários, em outras cidades e Estados.

REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Em 2018, foram instalados 28 novos aparelhos de ar condicionado, 

em salas de aula e ambientes administrativos, para repor equipamentos 
antigos que não estavam em condições de funcionamento. Outros 20 
aparelhos foram destinados à climatização da nova sede da Biblioteca. 

NOVOS COMPUTADORES
Em 2018, foram adquiridos 

40 novos computadores para 
os laboratórios de Informática e 
Desenho Técnico. Outras 42 má-
quinas novas foram destinadas 
à nova Biblioteca do Campus. Os 
equipamentos antigos estão sen-
do reaproveitados em ambientes 
administrativos e salas de aula. 

ILUMINAÇÃO E REPAROS
Toda a estrutura de iluminação do Campus foi reformulada em 2018, 

com a instalação de 800 lâmpadas de LED (adquiridas em 2017) subs-
tituindo as de tecnologia antiga, que consomem mais energia. Luminá-
rias que estavam muito desgastadas também foram repostas. 

Os tetos dos banheiros do Campus, que estavam se deteriorando, 
foram reformados no ano de 2018.

MANUTENÇÃO DE FROTA
O Campus Ipojuca também despendeu esforços, em 2018, para man-

ter a frota veicular em dia com seguros e manutenções periódicas.
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Eventos
Janeiro

Janeiro Branco
 
No mês de janeiro, estudantes 

e servidores do Campus Ipojuca 
tiveram oportunidade de falar e 
refletir sobre os cuidados com 
o bem-estar e a saúde mental. 
No dia 29/01, a psicóloga clínica 
Rosita Martins liderou uma roda 
de diálogo sobre o trato com 
as emoções, comportamentos e 
pensamentos nas diversas esferas 
da vida. No dia 31/01, o Piqueni-
que do Ser trouxe um momento de 
confraternização da comunidade 
acadêmica. 

O Janeiro Branco foi iniciativa do 
Setor de Psicologia do Campus, 
ligado à Direção de Ensino, em 
parceria com o Núcleo de Arte e 
Cultura.

Mais: http://bit.ly/2HyXL5K
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Março

I Semana da Mulher
 

Entre os dias 12 e 16/03, a I Sema-
na da Mulher do Campus Ipojuca levan-
tou debates sobre as diversas formas 
de violência contra a mulher. 

Foram muitas convidadas e convi-
dados a integrar os debates da Sema-
na, como a guarda civil Marina Sacra-
mento, comandante da Patrulha 
Maria da Penha em Ipojuca; a his-
toriadora e professora Alyne Nunes; 
a secretária especial da Mulher em 
Ipojuca, Bianca Cavalvanti; a educa-
dora Manina Aguiar, da ONG Centro 
das Mulheres do Cabo; e o assistente 
social Joaquim Pradines, da Vara de 
Violência contra a Muher do Cabo de 
Santo Agostinho. 

A Semana também levou o Cine-
clube Inclusão, formato de debates 
inspirados por curtas e vídeos te-
máticos, a salas de aula de esco-
las estaduais em Ipojuca. 

A Semana foi iniciativa do Núcleo 
de Estudos de Gênero e Diversida-
de do Campus (Neged), com apoio 
do Núcleo de Estudos Afrobrasilei-
ros e Indígenas (Neabi).

Mais: http://bit.ly/2FMwkDX e http://bit.ly/2MvK3PR
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Junho

Arraial do Campus
 
No dia 20/06, o Arraial do Cam-

pus Ipojuca reuniu a comunidade 
acadêmica em confraternização 
com música e comida típica, 
com a decoração e atrações pro-
videnciadas pelo Núcleo de Arte e 
Cultura (NAC).

Maio

V Semana de Segurança do Trabalho
 
A quinta edição da Semana de Segu-

rança do Trabalho ocorreu entre os dias 
07 e 10/05, organizada pela coordena-
ção e estudantes do curso. Profissio-
nais ativos no mercado de Segurança 
do Trabalho, muitos deles egressos do 
IFPE, ofereceram 
palestras e mini-
cursos especiais 
aos participantes. 

Docentes e estudantes de Segurança do Traba-
lho também contribuíram apresentando palestras 
e debates sobre temas em evidência no campo.

O evento, aberto a estudantes e profissionais 
da área, também recebeu uma delegação do 
Campus Abreu e Lima, que integrou servidores 
e funcionários terceirizados em um estudo sobre 
stress no ambiente de trabalho.

Mais: http://bit.ly/2CG1MQm e http://bit.ly/2Rgi9sc 
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Outubro

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
 
Entre os dias 16 e 18 de outu-

bro, aconteceram as atividades 
da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia no Campus Ipojuca. O 
já tradicional evento científico mo-
biliza toda a comunidade acadêmi-
ca, além de convidados de grupos 
e instituições parceiras e escolas 
do município de Ipojuca e região. 
Esta foi a 10ª edição, que teve por 
tema “Ciência e Tecnologia para 
a Redução das Desigualdades”.

Os grupos de pesquisa e extensão 
que desenvolvem trabalhos ao longo 
do ano no Campus Ipojuca, bem como 
os núcleos de estudo e inclusão, 
prepararam atividades para a progra-
mação da Semana. Turmas do curso 
de Licenciatura em Química também 
aproveitaram o evento para promo-
ver gincanas e competições, como na 
exposição interativa “Uma viagem no 
tempo da tecnologia”. 

A educação inclusiva consti-
tuiu um dos eixos da programação, 
incluindo uma oficina de LIBRAS 
ministrada por estudantes surdos e 
iniciativas que aliam aprendizado e 
ludicidade para estimular a aprendi-
zagem em espaços escolares.
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Campanha Outubro Rosa
 
Estudantes, servidores e o público externo 

participaram de uma palestra informativa 
sobre a prevenção do câncer de mama e 
a estrutura de atenção à saúde da mulher 
no município de Ipojuca. O encontro teve a 
presença da prof. Iraneide Santos, enfer-
meira de formação, de representantes 
da Secretaria Municipal de Saúde e de 
consultoras de beleza. Aconteceu no dia 
24/10, no miniauditório do Campus.

Mais: http://bit.ly/2SZBFdX

Outro destaque da programa-
ção em 2018 foi a parceria com o 
coletivo pernambucano Robótica 
Livre, que trouxe uma série de ofi-
cinas para a confecção de robôs 
a partir de materiais reciclados e 
softwares gratuitos. 

Parceiros tradicionais, como 
o Espaço Ciência e a Prefeitura 
de Ipojuca, também trouxeram 

atividades que enriqueceram a programação da Semana. Empresas 
e profissionais que atuam na região de Suape ofereceram palestras e 
atividades específicas para os estudantes do Campus.

A programação da Semana de Ciência e Tecnologia é construída co-
laborativamente, sob coordenação da Direção de Extensão.

Mais: http://bit.ly/2DGXkRA, http://bit.ly/2GHpy22, http://bit.ly/2WcM9ZH 
e http://bit.ly/2N5j6TC.
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Novembro

Fórum da Consciência Negra
 
Ativistas e estudiosos ligados à 

questão racial estiveram no Cam-
pus Ipojuca para diálogos, debates e 
manifestações culturais, nos dias 21 e 
22 de novembro. O Fórum incluiu uma 
oficina de maracatu (oferecida pelo 
Grupo Percussivo Alfaias da Praia, de 
Porto de Galinhas); um debate com 
lideranças de religiões de matriz africa-
na e da Associação Quilombola da Ilha 
de Mercês, próxima ao Campus; uma roda 
de diálogo com um professor e pequisador 
sobre relações étnico-raciais na educação; 
e uma apresentação de capoeira, do grupo 
Escola Cultural Nossa Capoeira.

O fórum foi organizado colaborativamen-
te por estudantes do Campus, sob coorde-
nação do Núcleo de Estudos Afrobrasilei-
ros e Indígenas (Neabi).

Mais: http://bit.ly/2CoryIv
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Dezembro

Inauguração da Sede da Biblioteca 
 
A solenidade de inauguração 

do novo prédio da Biblioteca 
do Campus Ipojuca aconteceu 
no dia 22/12, com participação 
da comunidade acadêmica, de 
representantes da Reitoria do 
IFPE e de autoridades do Minis-
tério da Educação e da Prefeitu-
ra de Ipojuca.

A nova sede da Biblioteca 
atende tanto aos estudantes 

do Campus quanto às comunidades do 
entorno, e seu papel social para a região 
foi celebrado durante a cerimônia.

Mais: http://bit.ly/2APG9wV
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Investimentos
 e Despesas
Em recursos ordinários, o IFPE-Campus Ipojuca contou, no ano de 

2018, com um orçamento da ordem R$ 2,86 milhões para custear 
seus investimentos e despesas correntes. Na comparação com o orça-
mento de 2017, trata-se de uma redução de 9,6% do repasse de recur-
sos ordinários. Os maiores ajustes foram nas rubricas de Material de 
Consumo e Equipamentos/Material Permanente (excluídos os recursos 
destinados à nova Biblioteca).

Outros R$ 3,35 milhões foram investidos na construção e equipa-
mentos da sede definitiva da Biblioteca, com repasses extraordiná-
rios do Ministério da Educação obtidos em 2018.

No total, entre obras/aquisições extraordinárias e custeio permanente, 
foram investidos R$ 6,21 milhões no Campus Ipojuca em 2018.

As tabelas seguintes mostram os investimentos e despesas em 2018, 
de acordo com as principais rubricas de custo, e depois desagrupados 
pela natureza dos empenhos. 
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Para ver a planilha com informações detalhadas sobre cada empe-
nho, acesse o site do IFPE-Campus Ipojuca (ifpe.edu.br/ipojuca), área 
O Campus >> Documentos. 

As informações completas estão disponíveis no Portal da Transparên-
cia do governo federal (portaldatransparencia.gov.br).

32




