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   O ano de 2017 foi especial para o Campus 
Ipojuca: completaram-se dez anos do início de 
nossas atividades acadêmicas, quando ainda 
éramos unidade descentralizada do CEFET-
-Pernambuco. Uma ocasião como essa merece 
comemoração e também é ponto de partida 
para um novo capítulo de nossa história. So-
mos uma instituição madura e temos condições 
de alçar vôos ainda mais altos.
   Neste nosso Balanço de Gestão e Ativida-
des, estamos apresentando as principais ações 
desenvolvidas no ano de 2017. São ações e re-
alizações que ocorreram no campo do Ensino, 
da Pesquisa, da Extensão e da Administração 
do IFPE-Campus Ipojuca.
   Na  área  de gestão, consolidou-se  uma 
grande conquista: o início da construção da 
sede definitiva da nossa Biblioteca, que com 
certeza trará novos recursos e ambientes para 
o desempenho das atividades acadêmicas. O 
Campus também adquiriu novos computadores 
e requalificou o Laboratório de Desenho Técni-
co, com hardware e software de ponta. 
   Para atender melhor às dinâmicas do Cam-
pus, divisões administrativas passaram por 
reestruturação. Para continuar subsidiando 
o aprendizado de nossos estudantes, foram 
comprados novos equipamentos de uso em 
laboratório.
   Em 2017, o Campus Ipojuca também procu-
rou dar apoio para que pudéssemos ter novos 
doutores e mestres em nosso quadro de servi-
dores, indicador que tem impacto positivo em 
nosso potencial de ensino, pesquisa, extensão 
e administração. Vários servidores passaram 
por capacitações pertinentes a suas áreas. 
  A área de Ensino buscou concretizar novas 
iniciativas pedagógicas e reformular o currícu-
lo dos cursos, aperfeiçoando nossas práticas 
e consolidando a experiência de dez anos de 
Educação Profissional e Tecnológica do Cam-
pus Ipojuca. 
   As atividades de Extensão foram fartamente 

enriquecidas pela atuação dos núcleos de es-
tudos e de inclusão, que se somou aos projetos 
voltados à integração com nosso entorno e 
ampliação de nosso alcance nas comunidades 
de Ipojuca e região.
   Também pudemos contribuir com a produção 
acadêmica e a difusão dos conhecimentos de-
senvolvidos no Campus, por meio da participa-
ção de nossos pesquisadores em congressos e 
da publicação de trabalhos e artigos científicos.
   Aos nossos gestores, docentes, adminis-
trativos, discentes e servidores terceirizados, 
agradeço o empenho e o excelente trabalho 
desenvolvido em prol de nossa comunidade 
acadêmica.
   Que nos próximos anos possamos fazer ain-
da mais e melhor.
   Um  forte abraço!

Prof. Dr. Enio Camilo de Lima
Diretor Geral do IFPE-Campus Ipojuca

Apresentação
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Ensino
OFERTA DE VAGAS
   Nos semestres acadêmicos 2017.1 e 2017.2, 
o Campus Ipojuca ofereceu 504 vagas em 
cinco cursos técnicos subsequentes (Automa-
ção Industrial, Construção Naval, Petroquími-
ca, Química e Segurança do Trabalho) e no 
curso superior de Licenciatura em Química. 
Os cursos mais procurados foram Automação 
Industrial/Noite (13,44 candidatos por vaga), no 
primeiro Vestibular, e Construção Naval/Noite 
(3,69 c/v), no semestre 2017.2.

PRIMEIROS LICENCIADOS
   Foram emitidos, em 2017, os primeiros três 
diplomas do curso de Licenciatura em Quí-
mica, também os primeiros de nível superior 
emitidos pelo Campus Ipojuca. Ainda em 2017, 
mais estudantes da turma defenderam seus 
trabalhos de conclusão, e se preparam para 
completar o curso no início de 2018.

Mais: goo.gl/5pBYGP

FORMATURAS DOS CURSOS TÉCNICOS
   O Campus Ipojuca emitiu 70 certificados de 
conclusão dos cursos técnicos em 2017, aos 
estudantes que concluíram os módulos acadê-
micos e as horas de estágio obrigatório.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
• O programa Bolsa Permanência, que apoia 

estudantes no financiamento a transporte e 
alimentação durante o curso, atendeu 340 
estudantes  no ano de 2017 (editais 2016.2 
e 2017.1).

• O Programa de Apoio à Participação em 
Eventos e o Programa de Apoio a Visitas 
Técnicas atendeu, respectivamente, 131 
e 112 estudantes ao longo do ano. Es-
ses programas disponibilizam uma ajuda 
de custo em atividades relevantes para a 
formação acadêmica que acontecem fora do 
Campus Ipojuca. 

• Em 2017, 24 estudantes passaram a rece-
ber bolsa do Programa de Incentivo à Arte 
e Cultura, para integrar o Núcleo de Arte e 
Cultura do Campus (NAC), que conta tam-
bém com a atuação de voluntários.

• Outros marcos da Assistência Estudantil 
permitiram apoiar mais estudantes em 2017: 
15 foram atendidos pela Bolsa do Proeja; 
14 contaram com o Programa de Benefí-
cio Eventual (custeio a materiais de apoio 
ou aportes em situação de vulnerabilidade 
temporária) e 11 com o Auxílio Financei-
ro (concedido quando as necessidades do 
estudante não são alcançadas pelos outros 
programas).
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MONITORIA
   Nos dois semestres do ano (2016.2 e 
2017.1), um total de 59 estudantes do Cam-
pus Ipojuca contaram com bolsa para integrar 
o Programa de Monitoria, atuando no apoio 
ao docente e à turma nas tarefas ligadas ao 
ensino e aprendizagem. Além de participar 
dos espaços de ensino, ao longo do semestre, 
monitores voluntários também foram essenciais 
no apoio à organização dos eventos científicos 
promovidos no Campus. 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
   O Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID) atendeu cinco estu-
dantes da Licenciatura em Química em 2017. 
O programa, que tem apoio da Capes, propor-
ciona a inserção dos licenciandos no cotidiano 
didático-pedagógico das escolas, contribuindo 
para a complementação da formação acadêmi-
ca das Licenciaturas. 

BIBLIOTECA
   A Biblioteca do Campus Ipojuca fez mais de 
8.600 empréstimos de livros (média de 23,5 
por dia) em 2017, além de oferecer espaço 
para estudo, terminais de acesso à Internet e 
acesso a periódicos científicos. Para compor 
o acervo permanente, foram adquiridos 931 

novos volumes no período.

MATEMÁTICA NO PROIFPE
   Em março e em outubro, o PROIFPE organi-
zou cursos de nivelamento na disciplina, vol-
tados aos calouros, para relembrar conteúdos 
da Matemática do Ensino Fundamental e Mé-
dio. A equipe do Programa no Campus Ipojuca 
também deu continuidade a iniciativas lançadas 
no ano anterior – um canal do Youtube criado 
para a divulgação de viodeaulas, e encontros 
de acolhida antes do início das aulas.

CURSOS EXTRAS
   Ao longo do ano, a Direção de Ensino apro-
vou a oferta de quatro cursos extras voltados 
a estudantes dos cursos técnicos e Licenciatu-
ra, com a finalidade de aprimorar conhecimen-
tos e aprofundar temáticas abordadas em sala 
de aula. Esse número não inclui a oferta de 
minicursos específicos durante a Semana de 
Ciência e Tecnologia e outros eventos do Cam-
pus (ver seção “Acontece”).

VISITAS TÉCNICAS
   As turmas do Campus Ipojuca realizaram 24 
visitas técnicas em 2017, incluindo uma inte-
restadual, como parte das atividades curricula-
res dos cursos técnicos e da Licenciatura.
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Pesquisa
INTERNACIONALIZAÇÃO
   O curso técnico em Construção Naval do 
IFPE-Campus Ipojuca foi tema do trabalho 
de conclusão da estudante francesa Clarisse 
Comte, na graduação em Engenharia da École 
Nationale Supérieure d´Arts e Métiers, localiza-
da em Paris. No trabalho, desenvolvido duran-
te um semestre de intercâmbio na UFPE, ela 
estudou as técnicas de aprendizagem aplica-
das pelos docentes do curso e a absorção dos 
técnicos na indústria Naval em Pernambuco.

Mais: goo.gl/e847gL 

***
   Em março, o professor licenciado Thiago 
Victor Santos ofereceu a palestra “Tintas se-
letivas: tecnologia a baixo custo como solução 
para conforto térmico e economia de energia”, 
mostrando resultados de seu trabalho de pes-
quisa em uma rede que envolve universidades 
no Reino Unido, África do Sul e Jamaica.

Mais: goo.gl/UXgeV6

PUBLICAÇÃO
   A Direção de Pesquisa e Inovação foi notifica-
da sobre a publicação do artigo “Estudo Com-
parativo da resistência ao desgaste abrasivo 
entre um revestimento à base de Cr, Ni, B e Si 
e WC-Co aplicados por aspersão térmica”, dos 
docentes Wilton Batista e Rômulo Rocha, em 
parceria com Flávio José da Silva (UFPE), em 
projeto de pesquisa realizado no Campus. O 
trabalho está na edição 370 da Revista Petro 
& Química, de abril de 2017. 

Mais: goo.gl/Mtpumx

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
   Em 2017, tiveram andamento cinco projetos 
de iniciação científica, que contemplaram nove 
estudantes do Campus Ipojuca, apoiados por 
diferentes mecanismos de fomento (ver tabela  
a seguir).
Eles participaram da Jornada de Iniciação 

Científica do IFPE, que este ano ocorreu 
de forma descentralizada, em duas etapas: 
em abril, no polo do Campus Barreiros; e em 
setembro, no Campus Ipojuca. Na Jornada, 
estudantes que desenvolvem pesquisa de 
iniciação científica em diversos campi do IFPE 
encontraram-se para apresentar seus projetos 
e participar de treinamentos sobre metodologia,  
técnicas e conceitos de pesquisa aplicada e 
inovação.
Em dezembro, os estudantes pesquisadores 

participaram da 12ª edição do Congresso de 
Iniciação Científica (Conic) do IFPE, apresen-
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tando ao conjunto da instituição os resultados 
finais de seus projetos.

Mais: goo.gl/FikTqm, goo.gl/1W8H6N e goo.gl/
zb8qWM

EXPERIÊNCIA EXITOSA: PRÉ-CONIC
   Evento preparatório interno realizado pela 
Direção de Pesquisa no Campus Ipojuca foi 
convidado a participar da Mostra de Experiên-
cias Exitosas durante as comemorações dos 9 
anos do IFPE, no Campus Afogados da Inga-
zeira. No “Pré-Conic”, estudantes da iniciação 

científica foram convidados a fazer uma apre-
sentação prévia de seus trabalhos a uma banca 
de docentes e pesquisadores, a fim de treinar 
a sustentação oral e fazer os ajustes necessá-
rios. Também foi realizado o “Pré-Enext”, antes 



do Encontro de Extensão. A experiência foi con-
vidada para a Mostra depois que os avaliado-
res dos eventos sistêmicos perceberam que a 
iniciativa teve bons resultados no desempenho 
dos estudantes do Campus Ipoujca.

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS
   Em 2017, trabalhos de pesquisa realizados 
por estudantes do Campus Ipojuca também en-
contraram espaço em congressos e encontros 
científicos. Licenciandas apresentaram estudos 
sobre o sentido de número na aprendizagem 
de alunos do Ensino Médio, no VII Encontro 
Pernambucano de Educação Matemática; e 
o Núcleo de Astronomia do Campus apresentou 
a ferramenta didática “As Três Marias e o Sol” 
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no XX Encontro Nacional de Astronomia.

Mais: goo.gl/JAePDB 

OFICINA DE PATENTES
   O Núcleo de Inovação Tecnológica do IFPE 
(NIT), em articulação com o Campus Ipojuca, 
promoveu uma oficina de escrita e submis-
são de patentes voltada a servidores e es-
tudantes que desenvolvem pesquisa ou têm 
projetos com potencial de gerar registros de 
propriedade intelectual. O ministrante convida-
do foi Paulo Coelho Vieira, co-desenvolvedor 
do Syspat, plataforma que contribui para difun-
dir o processo de submissão de patentes.

Mais: goo.gl/yHUUde
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Extensão
ESTÁGIO
   Em 2017, foram 126 contratos de estágio 
validados pelo Campus Ipojuca, viabilizando 
o cumprimento da carga horária obrigatória. 
Também foram assinados 4 novos convênios 
com empresas e agências de estágio, para 
colocação dos estudantes do Campus Ipojuca; 
no total, são 118 convênios vigentes. 

***
   No início do ano, parceria entre o Campus 
Ipojuca e o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) via-
bilizou a seleção e admissão de 10 estudantes 
dos cursos técnicos em Construção Naval, Pe-
troquímica e Química. Além de adquirir experi-
ência, eles também passaram por treinamentos 
altamente especializados na empresa, como 

parte do programa de estágio.

Mais: goo.gl/AjzHnH

INGLÊS NO CELLE
   Em 2017, tiveram início os cursos regulares 
do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras 
(Celle), que possibilitou a estudantes do Cam-
pus Ipojuca aprender e aprimorar o inglês. Em 
julho, foram selecionados estudantes para duas 
turmas de Básico 2 (A1.2) e duas turmas do 
Pré-Intermediário I (A2.1).

PROJETOS PIBEX
   Em 2017, o Projeto Institucional de Apoio à 
Extensão (PIBEX) apoiou 12 estudantes do 
Campus Ipojuca, engajados em seis projetos 
de extensão. Outros estudantes e servidores 
integraram as iniciativas como voluntários.
   A sessão descentralizada da Mostra de Ex-
tensão do IFPE, realizada em julho no Cam-
pus Cabo de Santo Agostinho, permitiu que os 
extensionistas apresentassem o andamento de 
seus projetos à comunidade acadêmica. Já em 



dezembro, no V Encontro de Extensão, eles 
apresentaram seus resultados e uma avaliação 
das atividades desenvolvidas ao longo do ano.

CINECLUBE INCLUSÃO
   Ao longo do ano, sessões do Cineclube Inclu-
são exibiram vídeos com temáticas de interes-
se público, em iniciativa de projeto de extensão, 
apoiada pelos núcleos de inclusão do Campus 
(ver abaixo). Gênero e diversidade, perspec-
tivas para a educação pública, cultura e ter-
ras indígenas e combate ao racismo foram 
alguns dos assuntos debatidos. Em dezembro, 
sessão especial de cinema acessível convidou 
moradores deficientes visuais do município e 
suas famílias para debater a inclusão de pesso-
as com deficiência. 
O Cineclube também fez parcerias com mos-

tras de cinema. Em agosto, a Mostra do Filme 
Livre exibiu curtas-metragens de arte e ficção; 
em novembro, foram exibidos os filmes da 11ª 
Mostra de Cinema e Direitos Humanos. 

Mais: goo.gl/2yK7ss
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cinas e aulas interativas sobre tópicos de Mate-
mática, Ciências e Saúde. A equipe do projeto 
em conjunto com a escola na elaboração de 
propostas e materiais de trabalho que tiveram 
sucesso em despertar a curiosidade e ampliar 
o repertório das crianças. Foram vários encon-
tros ao longo do ano e uma gincana especial na 
Semana de Ciência e Tecnologia.

Mais: goo.gl/VNx2KB

NÚCLEOS DE INCLUSÃO, ARTE E CIÊNCIA
   Os núcleos temáticos formados na comuni-
dade acadêmica do Campus Ipojuca tiveram 
destaque em 2017, participando ativamente de 
ações internas e externas do IFPE. Algumas 
delas foram: a aprovação do regulamento do 
Núcleo de Arte e Cultura; as oficinas temáti-
cas organizadas durante as Semanas de Meio 
Ambiente e de Ciência e Tecnologia (ver na se-
ção “Aconteceu”); e a participação em encon-
tros e congressos sistêmicos, como a Mostra 
Institucional de Arte e Cultura (MICA).

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA EM V. CALIFÓRNIA
   O projeto de extensão “Alfabetização Cien-
tífica…” proporcionou a crianças de uma turma 
multisseriada do Ensino Fundamental em Vila 
Califórnia, comunidade vizinha ao Campus, ofi-



CURSOS PARA A EQUIPE TERCEIRIZADA
   A equipe de funcionários terceirizados do 
Campus Ipojuca teve oportunidade de realizar 
dois cursos de extensão em 2017. Em junho, 
foi concluído o curso de Saúde e Seguran-
ça no Trabalho, com carga horária total de 8 
horas; em setembro, o curso de Informática 
Básica, com carga horária de 15 horas. As 
atividades foram abertas aos profissionais que 
atuam na limpeza e serviços gerais, motoristas 
e funcionários da portaria e vigilância.

Mais: goo.gl/iDEi4T 

OFICINAS DE ARTE
   O projeto de extensão “Arte e Cultura: uma 
proposta de inclusão” promoveu diversas ofi-
cinas de expressão artística ao longo do ano, 
voltadas à comunidade acadêmica e também a 
comunidades externas.
   Em fevereiro, foi realizada uma oficina de 
máscaras de carnaval; em maio, o artista 
plástico Galileu Paz foi convidado para minis-
trar uma oficina de pintura em cerâmica; em 
junho, durante a Semana de Meio Ambiente, 
houve proposta para confecção dos banners do 
evento com material reciclável.

Mais: goo.gl/JnhDPX
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OUTUBRO ROSA
   Iniciativa conjunta do NAC, NEGED e NEABI 
promoveu ação da campanha Outubro Rosa: 
uma caminhada de estudantes e servidores em 
Vila Califórnia distribuiu material informativo 
sobre acompanhamento da saúde da mulher. 

Mais: goo.gl/C4HyAz

FEIRA DO LIVRO
   Servidores e estudantes estiveram à frente do 
estande do IFPE na I Feira do Livro do Litoral 
Sul, realizada em outubro no Clube Municipal 
de Ipojuca. Jovens e adultos do município pu-
deram conhecer melhor os cursos do Campus 
e obter informações sobre o Vestibular.

Mais: goo.gl/hbPNZw

EXPERIÊNCIA PREMIADA: NEGED
   A experiência do Núcleo de Gênero e Diver-
sidade do Campus Ipojuca (NEGED) foi uma 
das vencedoras da edição de 2017 do Prêmio 
Naíde Teodósio. O trabalho foi submetido pela 
técnica em assuntos educacionais Danielle 
Ferreira, coordenadora do Núcleo.  Ao longo do 
ano, o NEGED promoveu atividades e partici-
pou de eventos que são referência na temática, 
como III Seminário do Observatórios dos Movi-
mentos Sociais da América Latina, na UFPB.

Mais: goo.gl/oXSdMq
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QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES
   Como tem feito nos últimos anos, o IFPE-
-Campus Ipojuca apoiou iniciativas para a 
formação continuada de seu quadro de servi-
dores. No total, 20 servidores contaram com 
apoio financeiro para atividades de capacita-
ção. Docente da área de idiomas participou de 
qualificação nos Estados Unidos, em parceria 
do Ministério da Educação com a Fullbright, e 
diversos servidores obtiveram os graus de Mes-
trado e Doutorado.

Mais: goo.gl/nOhQKJ

***
   Em 2017, o Campus também apoiou e via-
bilizou projetos voltados a promover a forma-
ção docente e a ampliação dos espaços de 
aprendizagem. Na área de Construção Naval, 
parcerias com a iniciativa privada agregaram ao 
curso a tecnologia de construção de embarca-
ções de fibra de vidro; e também viabilizaram 
oficina para docentes na área de desenho e 
modelagem 3D (mais na seção “Aconteceu”).  
   Em novembro, representantes da Fiat Chrys-
ler/Festo ofereceram treinamento para téc-
nicos da área de Automação do IFPE, SENAI 
e da rede estadual de ensino técnico, com 
os equipamentos doados aos laboratórios de 
Pneumática, Comandos e Máquinas Elétricas.

Administração
e Planejamento

ILUMINAÇÃO DE LED
   Concretizou-se em 2017 o projeto de trocar 
todos os pontos de iluminação do Campus Ipo-
juca por lâmpadas de LED, adquiridas no ano 
anterior. A mudança proporciona maior lumino-
sidade aos ambientes e economia da ordem 
de 30% no consumo energético da iluminação.

OBRAS DA BIBLIOTECA
   No final de 2017, o IFPE realizou a licita-
ção para a construção da sede definitiva da 
Biblioteca do Campus Ipojuca. O projeto foi 
viabilizado após liberação de R$ 2,27 milhões 
em recursos do governo federal para as obras. 
Trata-se de uma demanda importante do Cam-
pus, que tem planos de expansão do acervo e 
das atividades no espaço.
   O prédio da Biblioteca  terá 883 metros 
quadrados e contará com espaço multimídia, 
cabines de estudo, salas de informática e leitu-
ra e acervo geral. A Biblioteca vai atender aos 
estudantes e também à população de Ipojuca e 
região, em especial os alunos da rede pública 
de ensino. A conclusão da obra está prevista 
para o final de 2018.

Mais: goo.gl/GnGuqX

CONFORTO E SEGURANÇA
   Foi concluída a instalação de 20 aparelhos 
de ar condicionado em novos ambientes, e 
a aquisição de outros 25, para reposição de 
aparelhos danificados e sem conserto. A área 
de Segurança do Trabalho prepara ainda a ins-
talação dos extintores de incêndio adquiridos 
este ano, no espaço dos contêineres e salas 
modulares.



REQUALIFICAÇÃO DE LABORATÓRIOS
   Foram 37 computadores novos instalados 
no Laboratório de Desenho Técnico e Auto-
Cad, que faz parte da formação dos cursos de 
Automação Industrial, Construção Naval, Pe-
troquímica e Segurança do Trabalho. Também 
foram renovadas as licenças de softwares da 
área. A atualização das máquinas é fundamen-
tal para atender às exigências de sistema, que 
evoluem muito rapidamente. 
Mais: goo.gl/nOhQKJ

***
   Também foram adquiridos 40 computadores 
para a atualização do Laboratório de Informá-
tica, em remessa que deve chegar ao Campus 
em 2018. Na medida do possível, os computa-
dores antigos serão reaproveitados em outras 
áreas, como nos setores administrativos e na 
Biblioteca.

NOVOS EQUIPAMENTOS DE ENSINO
   Em 2017, a Administração atendeu a deman-
das docentes por aquisição de equipamentos 
permanentes para uso em laboratórios. O curso 
de Segurança do Trabalho, por exemplo, re-
cebeu novos materiais para ensino de Ergo-
nomia e aguarda a remessa de instrumentos 
adquiridos para o Laboratório de Higiene Indus-
trial. Também foi renovado o estoque de rea-

gentes químicos e materiais de laboratório, que 
serão acondicionados em espaço de almoxari-
fado específico para a área de Química.

REFORMA DOS ANEXOS
   A contratação de serviços e materiais para 
reforma permitiu a conclusão dos banheiros da 
área dos Anexos (salas modulares) e a troca 
de piso do miniauditório. A reforma também 
possibilitou a inauguração da sala de estudos 
e pesquisa para docentes dos cursos técni-
cos subsequentes, nos contêineres anexos ao 
Campus.

HOMENAGENS
  Homenagens à comunidade acadêmica e a 
parceiros da instituição tiveram destaque nas 
comemorações dos 10 anos do Campus Ipoju-
ca, completados em outubro de 2017. A comis-
são organizadora da solenidade concedeu 30 
medalhas a representantes dos servidores, 
estudantes e funcionários terceirizados, e pla-
cas de honra a pessoas, empresas e entidades 
parceiras.
   Por ocasião do aniversário, fambém foi con-
feccionada placa de homenagem listando os 
servidores em exercício no Campus Ipojuca. 
O quadro deve ficar exposto junto à placa de 
inauguração da sede definitiva, no Bloco A.
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Aconteceu
(eventos em 2017)

Janeiro

   Organizada pelo setor de Psicologia com 
o apoio da Direção de Ensino, a campanha 
Janeiro Branco promoveu ações sobre a im-
portância de cultivar o bem-estar e a saúde 
mental no ambiente acadêmico e na vida.
   As atividades incluíram um café da manhã 
coletivo, apresentações de dança e música do 
Núcleo de Arte e Cultura e uma palestra com a 
psicóloga Renata Santana, do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) de Ipojuca.
  A iniciativa Janeiro Branco é uma campanha 
nacional que acontece desde 2014. O ano de 
2017 foi o primeiro da campanha no IFPE. 

Mais: goo.gl/AMvUcn

Fevereiro
   O Núcleo de Arte e Cultura do Campus (NAC) 
liderou as atividades que marcaram o Carnaval 
no Campus Ipojuca, como a oficina de más-
caras, apresentações de frevo e maracatu e o 
bloco carnavalesco do Campus.

Mais: goo.gl/dFmsu5

Março
   O projeto Cineclube Inclusão estreou com 
uma sessão de vídeos e debates sobre a discri-
minação baseada em gênero e a luta de mu-
lheres negras por representatividade. A sessão 
marcou o mês da mulher e foi o primeiro de 
vários cinedebates temáticos no Campus.

Mais: goo.gl/Ktg7QL



Abril

   Aconteceu, nos dias 6 e 7 de abril, a quin-
ta edição do Workshop da Licenciatura em 
Química, com o tema “A história da Química: 
práticas e a construção da Ciência”.
   Com atividades voltadas aos licenciandos 
e à comunidade em geral, a programação 
abrangeu palestras de docentes e convidados, 
práticas e também trabalhos dos discentes. Os 
organizadores buscaram inspiração nos gran-
des problemas da alquimia e da Química mo-
derna, para resgatar a história das descobertas 
da disciplina.

Mais: goo.gl/T96k2a e goo.gl/J9Ehmj

15

   Em 26 e 26 de abril, o Workshop de Au-
tomação Industrial foi oportunidade para os 
estudantes exibirem trabalhos de automação 
realizados com os conhecimentos adquiridos 
no curso, como forma de se preparar para a 
Semana de Ciência e Tecnologia. Entre os 
trabalhos apresentados havia modelos automa-
tizados de exaustor, chuveiro, selecionador de 
caixas e um protótipo de casa inteligente.
   Oficinas sobre inovação tecnológica e treina-
mentos em aplicações do arduíno e do shield 
Ethernet também fizeram parte da programa-
ção do Workshop.

Mais: goo.gl/aig6Eo

***

Junho
   A VIII Semana de Meio Ambiente do Cam-
pus Ipojuca, com o tema “Tecnologias em fa-
vor da Sustentabilidade”, aconteceu entre 27 
e 29 de junho. A Semana teve como convida-
dos representantes da área de gestão ambien-
tal do complexo industrial e portuário de Suape, 
da prefeitura de Ipojuca e das Forças Armadas, 
além de professores e pesquisadores da área. 
No total, foram emitidos mais de 800 certifica-



dos a participantes dos eventos na Semana.
   Tradicionalmente, a Semana de Meio Am-
biente também é oportunidade para estudantes, 
docentes e técnicos apresentarem trabalhos e 
pesquisas que vêm desenvolvendo ao longo 
do ano. Os núcleos de inclusão e de estudos 
do Campus prepararam atividades exclusivas 
para o evento – o NEABI debateu os conflitos 
associados à demarcação de terras indígenas, 
e o Núcleo de Astronomia montou oficina para 
construção de um espectômetro com materiais 
caseiros e recicláveis.

Mais: goo.gl/GLnUYs, goo.gl/fS15Lz e goo.
gl/4vXbg7
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Setembro

   Em setembro, a consultora Marcela Lino 
Silveira foi convidada para ministrar a palestra 
“Erros comuns entre empreendedores de 
pequenas empresas”, abordando as principais 
dificuldades e desafios do empreendedorismo. 
A palestra foi aberta a estudantes de todos os 
cursos e também ao público externo.

   No mesmo mês, a equipe multiprofissional do 
Campus organizou um encontro com a equipe 
do Centro de Valorização da Vida (CVV) para 
falar acerca da prevenção ao suicídio, tema da 
campanha Setembro Amarelo.

Mais: goo.gl/GrHj76

***
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Outubro
   “A Matemática está em tudo!” foi o tema da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
em 2017, que ocorreu, no Campus Ipojuca, en-
tre os dias 02 e 05 de outubro. A chamada para 
inscrição de trabalhos e atividades recebeu de 
mais de 60 propostas nessa edição da Sema-
na, a oitava realizada no Campus.
  Servidores, estudantes, núcleos e projetos 
engajaram-se em diversas atividades ao longo 
do evento. Os professores de Matemática do 
Campus fizeram a palestra inaugural; o projeto 
de extensão “Alfabetização Científica…” trouxe 
crianças de Vila Califórnia para uma gincana e 
visita ao Campus; docentes e estudantes pro-
puseram atividades sobre os conceitos mate-
máticos presentes em suas áreas de atuação; e 
atividades artísticas e culturais tiveram espa-
ço nas cerimônias de abertura e encerramento.

Mais:  goo.gl/3XfC8X, goo.gl/qGEJDk e goo.gl/
WHskg2

***
  Nos dias 23, 24 e 25 de Outubro, a coorde-
nação do curso técnico em Construção Naval 
promoveu o I Workshop do Ensino da Cons-
trução Naval, abordando tecnologias de De-
senho e Modelagem 3D. Voltado a docentes e 
profissionais da área, tanto do IFPE quanto de 
outras instituições, o workshop abordou a me-
todologia tridimensional empregada atualmente 
na indústria naval e discutiu como introduzi-la 



nos currículos das instituições de ensino técni-
co e tecnológico. 
  A iniciativa, que contou com financiamento 
do CNPq e firmou parceria com empresas do 
setor, também viabilizou a renovação da licen-
ça de software da área (Ship Constructor) nos 
laboratórios do Campus Ipojuca.

Mais: goo.gl/6usjXj

Dezembro

   As atividades de comemoração dos 10 anos 
do Campus Ipojuca do IFPE concentraram-se 
no mês de dezembro. Em campanha prepara-
tória, um concurso de frases escolheu o slogan 
da comemoração – “Dez anos de história, 
sonhos e realizações” e a comunidade aca-
dêmica foi convidada a enviar fotos e vídeos de 
bom momentos no Campus.
  No dia 11 de dezembro, as comemorações 
começaram com o bolo de aniversário e o 
abraço coletivo no Campus Ipojuca. 
   À noite, uma solenidade de comemoração 
reuniu a Reitora e ex-reitores do IFPE, além 
de outros membros da comunidade acadêmica 
e convidados. O destaque da cerimônia foi a 
entrega de homenagens a servidores, estu-
dantes, funcionários terceirizados e empresas 
ou instituições parceiras que contribuíram com 
as atividades do Campus em seus primeiros 
dez anos.
  As comemorações marcaram o aniversário 
de início das aulas na UNED Ipojuca do então 
Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco (CEFET-PE), que ocorreu em ou-
tubro de 2007. O Campus Ipojuca foi o primeiro 
da expansão da rede federal de educação pro-
fissional e tecnológica em Pernambuco.

Mais: goo.gl/SuQEho
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Investimentos
e Despesas

   Entre investimentos e despesas correntes, o Campus Ipojuca do IFPE executou, em 2017, or-
çamento de R$ 3,17 milhões. Esse valor corresponde a queda de cerca 2% em relação ao exer-
cício de 2016 e não inclui a folha de pagamento dos servidores nem os recursos para construção 
da Biblioteca.
   O ano de 2017 exigiu ajustes nos contratos de serviços terceirizados para redução do orçamen-
to de custeio do Campus. Na primeira tabela apresentada constam os cortes de postos de traba-
lho necessários, em comparação com os serviços do ano anterior, para atender a disponibilidade 
orçamentária em 2018. 
   As tabelas seguintes mostram as despesas de 2017, segundo as principais categorias/rubricas 
de custos. No site do Campus Ipojuca, que faz parte do portal do IFPE, está disponível a planilha 
completa das execuções orçamentárias: no endereço ifpe.edu.br/campus/ipojuca, acesse a área 
Administração e Planejamento >> Documentos e Normativas.
   Informações em maior grau de detalhamento podem ser encontradas no portal da transparência 
do governo federal (portaldatransparencia.gov.br).
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