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Apresentação

Com o propósito de pres-
tarmos contas das principais 
realizações em 2016, apresen-
tamos à comunidade acadêmi-
ca nosso balanço de gestão. O 
leitor poderá verificar as prin-
cipais atividades de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Adminis-
tração realizadas no ano.

Na área de Administração e 
Planejamento, a gestão conso-
lidou conquistas importantes 
para o Campus, com a aqui-
sição de equipamentos e re-
adequação de espaços e setores para 
melhor atender às necessidades de es-
tudantes e servidores.

Na Extensão, foram estreitados os 
laços com a comunidade externa, de 
forma que um círculo maior de pessoas 
pôde usufruir das propostas do Campus 
e também contribuir conosco.

Na Pesquisa, verifica-se que tem au-
mentado o número de mestres e dou-
tores em nosso quadro, com apoio ins-
titucional, sempre que possível, para 
conclusão de cursos de pós graduação 
stricto sensu. Além disso, nota-se que 
houve investimento significativo na di-

fusão do conhecimento, por meio de 
participação em congressos e publica-
ção de artigos científicos.

No Ensino, a permanência e o êxito 
de nossos estudantes são nossa maior 
missão. Com isso em mente, novas ini-
ciativas e atividades acadêmicas foram 
desenvolvidas, visando à consolidação 
dos saberes e ao aproveitamento de 
nossos alunos em atividades regulares 
e complementares para sua formação.

Agradeço a todos os gestores, servi-
dores técnico-administrativos, docentes 
e discentes do Campus Ipojuca que con-
tribuíram para as realizações aqui apre-
sentadas.

 

__________________________
Enio Camilo de Lima 

Diretor-Geral do Campus Ipojuca
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Ensino

OFERTA DE  VAGAS
Nos semestres acadêmicos de 2016, o 
Campus Ipojuca ofereceu 504 vagas, 
em duas entradas. Foram 468 ingres-
santes em cursos técnicos subsequen-
tes (Automação Industrial, Constru-
ção Naval, Petroquímica, Química e 
Segurança do Trabalho)  e 36 no curso 
superior de Licenciatura em Química. 
No Vestibular 2017.1, realizado em 
dezembro, os cursos mais procurados 
foram os técnicos em Automação In-
dustrial (13,4 candidatos por vaga) e 
Segurança do Trabalho (10,6 c/v).
Mais: https://goo.gl/A6zNXC 

AULA INAUGURAL
No início de cada semestre acadêmico, 
o Campus Ipojuca recebeu os calouros 
com uma programação especial de 
boas vindas. Em junho, a professora 
ipojucana Aline Vargas foi convidada 
para uma palestra sobre protagonis-
mo juvenil e planejamento de carrei-
ra. Em novembro, foi organizada uma 
acolhida especial com apresentações 
do Núcleo de Arte e Cultura, repre-
sentantes da equipe de gestão e do 
grêmio estudantil.
Mais: https://goo.gl/IYQliI e https://
goo.gl/nssIQ5
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FORMATURAS
O Campus Ipojuca emitiu 96 certifi-
cados de conclusão dos cursos técni-
cos no ano de 2016, a estudantes que 
terminaram tanto os módulos acadê-
micos quanto o estágio obrigatório. 
Foram realizadas duas solenidades de 
formatura durante o ano, em janeiro 
e em outubro, para os concluintes do 
semestre que desejaram participar. 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE
Em junho, o Campus inaugurou o Se-
tor Integrado de Atendimento ao 
Discente (SIAD), que unifica o aten-
dimento a solicitações dirigidas às 
coordenações de registro acadêmico, 
assistência estudantil e estágios. Des-
de sua implementação, o SIAD enca-
minhou mais de 1400 demandas aos 
setores responsáveis, além de efetuar 
tarefas como a distribuição de farda-

mento e carteiras de estudante.
Mais: https://goo.gl/Btxf3g

MONITORIA
O Campus selecionou, no ano de 2016, 
duas turmas do Programa de Monito-
ria para dar suporte às atividades aca-
dêmicas e colaborar com os docentes 
(nos semestres acadêmicos 2015.2 e 
2016.1. No total, 54 estudantes con-
taram com apoio financeiro para atu-
ar na monitoria, e dois apresentaram-
-se ao programa como voluntários. 
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Maior programa da Assistência Estu-
dantil em curso no Campus Ipojuca, 
o Bolsa Permanência atendeu 460 
estudantes no ano de 2016 (editais 
2015.2 e 2016.1). O benefício em di-
nheiro é um direito de estudantes que 
comprovam baixa renda mensal fami-
liar, a fim de ajudar a custear as des-
pesas com transporte e alimentação 
no período de estudos. Além do Bolsa 
Permanência, os estudantes também 
puderam contar com outros progra-
mas da Assistência Estudantil, como 
os auxílios para participação em even-
tos e em visitas técnicas, e o Benefício 
Eventual, para arcar com necessida-
des temporárias ou material de apoio.

ENCONTROS DO PROIFPE
Em 2016, o PROIFPE passou por uma 
reformulação, a fim de reforçar os 
trabalhos voltados aos eixos da per-
manência e êxito dos estudantes. 
Com esse objetivo, foram realizados, 
a partir de março, encontros com os 
estudantes aprovados no Vestibular 
que ainda aguardavam o início das au-
las: com antecedência, eles puderam 
receber a acolhida da equipe do Cam-
pus e conhecer melhor a grade curri-
cular de seus cursos.
Mais: https://goo.gl/8pBGK3 e ht-
tps://goo.gl/37tS4q 

BIBLIOTECA
A biblioteca do Campus Ipojuca reali-
zou mais de 8.300 empréstimos de li-
vros em 2016, além de oferecer espa-
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ço para estudo, terminais de acesso à 
Internet e acesso a bibliotecas virtuais 
de periódicos científicos.

VIDEOAULAS DO PROIFPE 
Em 2016, o PROIFPE do Campus Ipoju-
ca lançou iniciativa para disponibilizar 
videoaulas no Youtube. Já estão dis-
poníveis aulas de Matemática, úteis 
para candidatos ao Vestibular e para 
estudantes do Campus. Para incen-
tivar a contribuição de docentes de 
outrás áreas, o coordenador do PROI-
FPE, Anselmo Guerra, ofereceu uma 
oficina de gravação de videoaulas, 
em outubro passado.
Mais: https://goo.gl/3flPc8, https://
goo.gl/EBgacI e https://goo.gl/r0KYSz 

CURSOS EXTRAS
Cursos extras oferecidos em 2016 por 
docentes do Campus ou profissio-
nais convidados tiveram por objetivo 
complementar a formação dos estu-
dantes. Houve cursos de curta dura-
ção nas áreas de Comando Númerico 
Computadorizado (CNC); Tecnologia 
de Automação com Arduíno; Audito-
ria Interna na área de Segurança do 
Trabalho; Combate a Incêndios; e Tra-
tamento de Efluentes Industriais.

VISITAS TÉCNICAS
Estudantes do Campus realizaram 31 
visitas técnicas em 2016, a empresas 

e instituições no estado de Pernam-
buco. Nessas ocasiões, eles puderam 
aprofundar seus conhecimentos prá-
ticos e manter contato mais próximo 
com o setor produtivo. 

PALESTRAS e
ENCONTROS PEDAGÓGICOS
Em 2016, atendendo a sugestões dos 
docentes, as reuniões do segmento 
passaram a ter mais espaço para dis-
cussão de práticas pedagógicas. Tam-
bém outras iniciativas vêm reforçando 
essa linha: em agosto,  houve pales-
tra da professora Rita Rovai, docente 
do IFPE que integrou o programa de 
intercâmbio acadêmico Professores 
para o Futuro III, abordando os mode-
los educacionais na Finlândia e suas 
inovações. O convite partiu do Centro 
de Libras e Línguas Estrangeiras (CEL-
LE),  para que servidores e estudantes 
do Campus também pudessem apren-
der com a experiência.



Pesquisa e inovação

DESAFIO DE INOVAÇÃO
O I Desafio de Inovação do Campus 
Ipojuca, que ocorreu em março, mo-
bilizou equipes interdisciplinares com 
o objetivo de pensar produtos e ser-
viços originais, para a solução de pro-
blemas sociais. Cerca de 100 estudan-
tes participaram do Desafio proposto 
pela Direção de Pesquisa e Inovação 
(DPI) do Campus, como forma de es-
timular o pensamento inovador e o 
trabalho interdisciplinar. O projeto 
vencedor do Desafio esboçou uma 
cápsula de uso doméstico para esteri-
lização dos mosquitos Aedes Aegipty, 

por meio de um processo de radiação 
eletromagnética.
Mais: https://goo.gl/EExA0c

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Em março, foi realizada no Campus 
Ipojuca a edição local do III Encontro 
de Iniciação Científica do IFPE, onde 
dez bolsistas PIBIC puderam apresen-
tar resultados preliminares e planos 
de trabalho para avaliadores indepen-
dentes. O ENICT, coordenado pela Di-
reção de Pesquisa e Inovação, promo-
ve o encontro das equipes de trabalho 
na metade de sua jornada na iniciação 
científica.
Mais: https://goo.gl/9EPTcz
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***
Sete estudantes pesquisadores repre-
sentaram o Campus Ipojuca na edição 
de 2016 do Conic, o Congresso de Ini-
ciação Científica do IFPE. O evento, 
realizado no Campus Pesqueira, des-
tina-se à apresentação dos resultados 
dos trabalhos realizados durante o 

Projeto de Pesquisa Orientador(a) Estudante
Análise da Biodegradabilidade de Resíduos 
Envelhecidos utilizando Iodo de Estações de 
Tratamento

Eduardo Maia Lucia Renata Ferreira 
Souto*

Análise dos casos de Acidentes Típicos na 
Área Influência Direta do Complexo Indus-
trial e Portuário de Suape

Rony Glauco de 
Melo

Gabriela Suzany Tabosa do 
Egito

Análise das Propriedades Físicas e Químicas 
de RSU Envelhecidos no Aterro da Muribeca Eduardo Maia Carlos Augusto dos Anjos**

Caracterização, Predição e Redução de Con-
sumo de Energia no Campus Ipojuca

Viviane Lucy 
Santos Oslo Pereira Jackes Junior

Estudo e Caracterização dos Princípios 
Físicos dos Resfriadores Evaporativos com 
Modelagem Matemática

Andrei Hudson
Cleonildo Braga

Clebson José Soares
Edite Maria dos Anjos
Jonas Ferreira Jovino*

Montagem do Sistema para Processo de 
Fotodegradação e Testes de Remoção de 
Corante Têxtil Azul Remazol e Preto Rema-
zol B

Paula Barone 
Nelson Sobrinho

Diana Gomes Nunes
Gabriela Gomes S. Silva

Obtenção de Biodiesel a partir de Óleo (de 
Soja, de Milho e de Girassol) Residual de 
Fritura

Juliana Lucena

Carlos Vinicius Nunes de 
Santana 
Gilberto Guaraná Ferreira Jr.
Ewerton da Silva Ribeiro

Práticas Sustentáveis no IFPE - Campus 
Ipojuca Juliana Lucena Elaine Vanessa S. Santos

Programação de Microcontrolador de Ardu-
íno e Projetos de Controladores Clássicos 
para Sistemas Eletromecânicos

Andrei Hudson Beatriz de Andrade Lins

Soluções de Fontes de Energia Limpa Apli-
cáveis aos Ambientes Acadêmicos

Viviane Lucy 
Santos Mario David S. Chagas

Projetos de Iniciação Científica no Campus Ipojuca (2015-16 e 2016-17)

Nota: Estudantes apoiados pelo Pibic Técnico ( ), PIBIC Superior (*) e PIBIC CNPq (**)
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ano no marco do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC),  que visa familiarizar os estu-
dantes com o meio acadêmico-cientí-
fico e estimular a produção científica 
nos Campi. 
Mais: https://goo.gl/XYhj3u 

OFICINAS
Em abril, a Oficina de Elaboração de 
currículo Lattes, oferecida pela pro-
fessora Juliana Lucena, apresentou a 
plataforma do CNPq a estudantes do 
Campus interessados em pesquisa.

***
Em junho, a consultora da base de 
dados ProQuest Ely Penna ofereceu 
a servidores e estudantes do Campus 
treinamento para utilizar a ferramen-
ta de busca do Portal Ebrary. 

COINTER
Dois estudantes da Licenciatura em 

Química, orientados pela professora 
Maristela Andrade, apresentaram tra-
balhos no III Congresso Internacional 
das Licenciaturas (Cointer-PDVL), rea-
lizado em Vitória de Santo Antão (PE). 
Gabriela Cordeiro e Rafael Araújo sub-
meteram dois artigos ao congresso, 
resultado de estudos empíricos sobre 
objetos de aprendizagem e livros di-
dáticos na disciplina de Química. 
Mais: https://goo.gl/rnDXnc 

CAMPUS CONECTA
Ação conjunta da DPI e da Assessoria 
de Comunicação e Eventos do Cam-
pus, lançada este ano, tem por obje-
tivo fazer com o que os servidores do 
Campus Ipojuca se conheçam melhor. 
A intenção é promover parcerias e 
incentivar iniciativas nas áreas de 
pesquisa e extensão. Semanalmente, 
o Campus Conecta divulga um perfil 
profissional da comunidade.
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CONGRESSOS E PUBLICAÇÕES

A partir de pesquisas realizadas no Campus Ipojuca, docentes do Campus publicaram artigos 
em revistas científicas e apresentaram trabalhos em congressos de suas áreas.
Veja abaixo alguns destaques, dentre as publicações informadas à DPI/ASCE:

Docente / equipe Trabalho Revista/Congresso
Pietro Paolo J.C. de Oliveira 
e Silva (IFPE-Ipojuca); Patrícia 
L.B. Araújo e Elmo S. Araújo 
(UFPE); (UFPE); Leopoldo B. 
da Silveira (Highplastic)

Environmental Stress Cracking in 
Gamma-irradiated Polycarbonate – 
A Diffusion Approach

Radiation Physics and 
Chemistry (Qualis Ca-
pes A1) – Vol 130 – Jan. 
2017

Edson Fernando Pereira; 
Eduardo Fernandes Rocha 
(IFPE-Ipojuca)

Estudo da Soldagem em Ângulo 
pelo Processo FCAW Automatizado 
na Fabricação de Paineis e Blocos 
Navais: Deformações e Correções

IX Congresso Nacional 
de Engenharia Mecâni-
ca (Conem) – Ago.2016, 
Fortaleza

Wilton Batista da Silva 
(IFPE-Ipojuca); Jessivaldo do 
Nascimento (Braskem)

Simulações de Confiabilidade de 
Sistema Standby com Chavea-
mento Perfeito, Ferramenta para 
Gestão da Produção e Manutenção

IX Congresso Nacional 
de Engenharia Mecâni-
ca (Conem) – Ago.2016, 
Fortaleza

Andrei Braga Hudson; 
Cleonildo Soares; Diogenes 
Linard Freitas (IFPE-Ipojuca)

Modelagem Matemática de um 
Resfriador Evaporativo com Proje-
to de Controladores Clássicos

IX Congresso Nacional 
de Engenharia Mecâni-
ca (Conem) – Ago.2016, 
Fortaleza

Enio Camilo de Lima (IFPE-
-Ipojuca); Jocélio de Sá; José 
Maria de Carvalho Filho; 
Fernando Belchior (UNIFEI)

(1)Diagnosis of Induction Motors 
Operating Under Distorted and 
Unbalanced Voltages 
(2)Behavior of Losses in Three-
-phase Induction Motors under 
Unbalanced Voltages

17º Congresso Interna-
cional de Harmônicos 
e Qualidade da Energia 
(ICHQP) - Out. 2016, 
Belo Horizonte

Enio Camilo de Lima (IFPE-
-Ipojuca); Jocélio de Sá; José 
Maria de Carvalho Filho; 
Fernando Belchior (UNIFEI)

(1) Diagnóstico de motores de 
indução operando em  redes  de-
sequilibradas  e  distorcidas
(2) Comportamento  das  perdas  
no  enrolamento  do estator em 
motores de indução trifásicos sub-
metidos à tensões desequilibradas

XII Conferência Inter-
nacional de Aplicações 
Industriais (Induscon) 
-  Nov. 2016, Curitiba

Romulo Rocha Lima; Wilton 
Batista da Silva (IFPE-Ipo-
juca)

Aspersão Térmica com recomposi-
ção dimensional, uma alternativa 
na redução do ICM (Índice de 
Custo da Manutenção)

Rio Oil & Gas – Out. 
2016, Rio de Janeiro

Marcelo Amorim, Denes 
Farias e Edite dos Anjos 
(docente e estudantes do 
IFPE-Ipojuca)

Modelo didático “A origem da 
Energia do Sol”

19º Encontro Nacional 
de Astronomia (ENAST) 
– Nov. 2016, João 
Pessoa



Extensão

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
No final de Janeiro, servidores e es-
tudantes do Campus Ipojuca atuaram 
como expositores na I Feira de Profis-
sões do Centro Municipal de Educa-
ção Profissional (CEMEP), da Prefeitu-
ra de Ipojuca. No estande do Campus 
e em palestras com os professores, 
jovens do município puderam conhe-
cer mais sobre os cursos oferecidos e 
as oportunidades de carreira abertas 
pelo ensino técnico e tecnológico.
Mais: https://goo.gl/LquyTd

CELLE
Começou em 2016 a oferta dos cursos 
regulares de inglês pelo Centro de Li-
bras e Línguas Estrangeiras do Campus 
Ipojuca (CELLE). No primeiro semestre 
(2016.1), 36 estudantes puderam cur-
sar o primeiro módulo Em dezembro, 
foram sorteados candidatos para mais 
24 vagas no início deste ano. 

LEITURA E LITERATURA
Em abril, Caravana do Campus Ipojuca 
foi ao evento literário “Outras Pala-
vras”, promovido pela Pró-Reitoria de 
Extensão (Proext) em pareceria com a 
Fundação do Partrimônio Artístico e 
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Histórico de Pernambuco (Fundarpe), 
no Recife. Lá, estudantes puderam 
conversar com jovens escritores, e o 
Campus recebeu doação de livros pre-
miados no Estado.
Mais: https://goo.gl/Pz7MmP

COMBATE AO AEDES
Também em abril, equipes do curso 
de Segurança do Trabalho, lideradas 
pelas professoras Rosemeri Pontes, 
Celia Oliveira e Simonelle Wivian, vi-
sitaram escolas da rede municipal em 
Ipojuca para conversar com os estu-
dantes sobre o combate ao mosqui-
to Aedes Aegypti, transmissor dos ví-
rus da dengue, zika e chikungunya. A 
Direçã-Geral apoiou e acompanhou a 
atividade. O mutirão compôs esforço 
coordenado pelo Ministério de Educa-
ção, para envolver redes de ensino na 
prevenção das doenças. 
Mais: https://goo.gl/Z0Fvaz 

CONCURSOS ARTÍSTICOS
Durante o ano, três concursos realiza-

dos no Campus  buscaram incentivar o 
pensamento crítico e a expressão em 
novas linguagens:
- o III Concurso de Cordel do Campus 
Ipojuca recebeu composições sobre   
Sustentabilidade, antes da Semana do 
Meio Ambiente;
- O III Concurso de Fotografia convi-
dou reflexões sobre o tema da Sema-
na Nacional de Ciência e Tecnologia, 
“Ciência Alimentando o Brasil”;
- O IV Concurso de Fotografia elegeu, 
por votação no Facebook, a melhor 
imagem ilustrando o Dia da Consciên-
cia Negra.
Mais: https://goo.gl/O0WBj1 , https://
goo.gl/Lvi9C8 e https://goo.gl/YaSBiC 

Foto de Laryssa Barros, vencedora do III 
Concurso de Fotografia do Campus

Foto de Sthefane Alcantara Santos, que 
venceu o IV Concurso de Fotografia
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MOSTRA DE EXTENSÃO
Na IV Mostra de Extensão do IFPE, 
estudantes extensionistas, bolsistas 
do Programa Institucional de Exten-
são (PIBEX) apresentaram seus pro-
gressos e desafios no meio do ciclo 
de implementação dos projetos. Uma 
equipe de avaliadores contribuiu com 
as equipes, discutindo os resultados 
alcançados e os rumos a seguir. 
Mais: https://goo.gl/qQ1BIM 

PARCERIAS COM EMPRESAS
Algumas parcerias firmadas pelo 
Campus Ipojuca em 2016 obtive-
ram resultados imediatos. Articulada 
por docentes do curso de Constru-
ção Naval, parceria com engenhei-
ros do grupo Gerdau rendeu uma 
atividade com os estudantes, con-

vidados a propor soluções inova-
doras para operações da empresa.  
Outro destaque foi a parceria com a 
empresa Asa Recife, articulada pela 
professora Juliana Lucena, que reali-
zou a coleta de  óleo de fritura e de 
resíduos dos laboratórios acumula-
dos no Campus, no marco do progra-
ma “Mundo Limpo, Vida Melhor”.
Mais: https://goo.gl/vprrNY

FESTIVAL DO MINUTO
A mostra itinerante do Festival do Mi-
nuto foi realizada em agosto, pelo se-
gundo ano consecutivo, em diversos 
campi do IFPE. No espaço de convi-
vência do Campus Ipojuca, foram exi-
bidos curtas-metragens das seleções 
“Melhores Minutos”, “Nano-Minuto” 
e “Amor”.

Projeto Coordenador(a) Estudantes

Arte e Cultura: uma Proposta Integradora Luciene Lira de 
Souza

Andreza Santos Nascimento
Gabriela Falcão Cordeiro

Captação de Estudantes do Ensino Médio 
para o Curso Técnico de Construção Naval

Edson Fernando 
Pereira

Karine de Assis Nunes
Larrisa C. Silva Cavalcanti

Destinação dos Resíduos Sólidos do
IFPE -Campus Ipojuca e Conscientização 
quanto a Coleta Seletiva e Destinação Am-
bientalmente Adequada

Domingos Men-
des Gama Filho

Hortencia Eliedja G. Santos
Savana Silva de Souza

Formação de Catadores para Prevenir Aci-
dentes na Coleta de Materiais Recicláveis 
no Município de Ipojuca, em Pernambuco

Célia Vicente de 
Oliveira

Amanda Silva de Lucena
Eliete Maria da Silva

Implantação de Sistema de Compostagem 
Utilizando Resíduos Orgânicos gerados no 
Campus Ipojuca

Eduardo Antonio 
Maia Lins e Leo-
nardo Pereira

Adriele Cristina Queiroz
José Leandro G. de Araújo

Possibilidades de Uso das Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação na 
Educação Básica

Maristela Maria 
Andrade da Silva

Elionai Tenile da Silva
Erivan Antonio dos S. Silva

Projetos de Extensão apoiados pelo PIBEX no Campus Ipojuca (2016)
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DEBATES SOBRE GÊNERO
Em agosto, mês em que se comemo-
rou os dez anos da promulgação da 
Lei Maria da Penha, o Campus rece-
beu uma peça de teatro  produzida 
pela Secretaria Especial da Mulher do 
Ipojuca. Articulada com o Núcleo de 
Gênero e Diversidade (NEGED), a peça 
abordou as inovações da lei e as for-
mas de violência contra a mulher.

***
Em setembro, também em parceria 
do NEGED com a Secretaria da Mu-
lher, foi realizada uma sessão de cine-
debate no Dia Internacional contra a 
Exploração Sexual e o Tráfico de Mu-
lheres e Crianças. 
Mais: https://goo.gl/0EVGGy  

Núcleos Temáticos
Os núcleos do Campus Ipojuca vêm impulsionando atividades científicas e culturais ex-

tracurriculares, essenciais para ampliar as possibilidades da experiência acadêmica no 
Campus e contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional tanto de estudantes 
quanto de servidores.

Em junho, o Núcleo de Arte e Cultura (NAC) foi renovado e passou a contemplar  grupos 
que trabalham com música, dança, teatro, literatura e artes plásticas. O Núcleo, coordena-
do pela professora Luciene Lira de Souza, passou a contar com a participação também das 
servidoras Ádja Câmara e Isabelle Meira. Com essa configuração, o NAC vem atuando em 
praticamente todos os eventos realizados no Campus, encabeça uma série de iniciativas e 
já foi convidado a apresentar-se em outros campi. Mais: https://goo.gl/BQDs1W 

O Núcleo de Astronomia do Campus Ipojuca, sob coordenação do professor Marcelo 
Amorim, engajou-se em atividades de extensão e pesquisa ao longo de 2016: organizou 
oficinas e palestras de divulgação científica junto à comunidade acadêmica, em outros 
campi do IFPE e também no  IFAL. Mais: https://goo.gl/XwoBKT e https://goo.gl/CjFLo7

Em 2016 foram constituídos dois novos núcleos de inclusão, além do já existente Núcleo 
de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE): formalizados em agosto, o Nú-
cleo de Estudos de Gênero e Diversidade (NEGED) e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
e Indígenas (NEABI), já organizaram e apoiaram atividades no segundo semestre.

Em 2017, o desafio é ampliar a participação de servidores e estudantes nas atividades 
dos núcleos. Participe!

ARTE E CULTURA
Em setembro, projeto de extensão do 
Campus organizou uma visita de mo-
radores de Vila Califórnia ao Engenho 
Massangana, espaço cultural próximo 
de nossa região e ainda pouco conhe-
cido na comunidade.
Mais: https://goo.gl/bnqPVh

OUTUBRO ROSA
Em Outubro, o Campus promoveu 
uma conversa sobre câncer de mama 
e saúde da mulher, também na comu-
nidade de Vila Califórnia. A professora 
Iraneide Nascimento, enfermeira, foi 
convidada para o encontro, aberto 
pelos estudantes do NAC.
Mais: https://goo.gl/hzyCQc



Estrutura e Administração
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CAPACITAÇÕES
Em 2016, o Campus Ipojuca pôde dar-
prosseguimento à política de viabilizar 
a formação continuada de sua equipe 
por meio do custeio de diárias, passa-
gens e/ou inscrições em cursos e con-
gressos. Foram investidos recursos na 
capacitação de 29 servidores, que 
fizeram a solicitação junto à Coorde-
nação de Gestão de Pessoas (CGPE) e 
puderam participar de eventos rela-
cionados a suas áreas de atuação.

NOVOS MANDATOS
Em maio, começou o novo manda-
to do diretor-geral do Campus Ipoju-

ca, Enio Camilo de Lima, eleito pela 
comunidade acadêmica no final de 
2015. Desde então, a Direção-Geral 
deu início a projetos voltados à imple-
mentação de novas práticas de gestão 
e ao fomento de pesquisa e extensão.
Mais: https://goo.gl/ap95OB 

***
Em julho, tomaram posse os repre-
sentantes eleitos para o Conselho Su-
perior do IFPE (Consup), que discute 
e aprova as diretrizes do instituto. Três 
conselheiros titulares do biênio 2016-
2018 são do Campus Ipojuca: Enio 
Camilo de Lima (segmento diretores-
-gerais); Viviane Lucy Santos (docen-
tes); e Francisco Ângelo da Silva Neto 
(técnico-administrativos).

Posse do diretor-geral do Campus 
Ipojuca, Enio Camilo de Lima, com a 
reitora do IFPE, Anália Ribeiro

Posse dos delegados eleitos ao Con-
selho Superior do IFPE (Consup) para o 
Biênio 2016-2018
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INVESTIMENTOS EM LABORATÓRIOS
Em 2016, foram disponibilizados dois 
novos espaços para  aulas e atividades 
práticas. Em frente ao Bloco C, por ini-
ciativa do professor Paulo Figueiredo 
e outros docentes, organizou-se uma 
área para fabricação de embarcações 
de fibra a ser utilizada pelos estudan-
tes de Construção Naval. Também o 
Laboratório de Microbiologia, que 
deve servir aos cursos da área de Quí-
mica, está integralmente equipado e 
pronto para receber os estudantes. 
Durante o ano, os demais laboratórios 
do Campus também contaram com 
novas aquisições e ações de renova-
ção, como a limpeza dos lavadores de 
gases e capelas dos laboratórios da 
área de Química. 

MENOS DESCARTÁVEIS
Em agosto, foram disponibilizadas ca-
necas de uso individual aos servido-
res, a fim de reduzir o consumo de 
copos descartáveis nos ambientes 
administrativos. A ação “Adote uma 
Caneca” foi bem-sucedida: mais de 50 

NOVAS PRÁTICAS DE GESTÃO
A estruturação do Setor Integrado de 
Atendimento ao Discente (SIAD) cons-
tituiu a primeira etapa de implemen-
tação do método BPM (Business Pro-
cess Modelling) no planejamento dos 
setores administrativos do Campus 
Ipojuca. A ideia é a aplicar a metodo-
logia a mais fluxos de trabalho,  para 
melhorar a eficiência e o planejamen-
to também de outros setores.

EQUIPAMENTOS DE CONVIVÊNCIA
A Direção de Administração e Plane-
jamento (DAP) investiu em aquisições 
e serviços de melhoria nas áreas de 
convivência do Campus Ipojuca. Fo-
ram reorganizadas a praça dos seto-
res de atendimento, nos Anexos do 
Campus, e área vizinha à cantina; os 
espaços também receberam bancos e 
mesas de concreto e mudas de árvo-
res, que em alguns anos deixarão os 
espaços externos mais agradáveis nos 
dias muito quentes.



servidores aderiram e hoje não preci-
sam mais usar descartáveis.
Mais: https://goo.gl/mIK8x1 

QUALIDADE DO AR
A qualidade do ar nos arredores do 
Campus Ipojuca se manteve ótima em 
todos os dias monitorados, concluiu 
o serviço contratado pela Refinaria 
Abreu e Lima. Termo de cooperação 
técnica viabilizou que a empresa tili-
zasse o terreno para as medições e, 
em outubro, apresentasse os resul-
tados à comunidade acadêmica. Ao 
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longo do ano, o Campus manteve con-
tato com a área de Saúde e Segurança  
da empresa e solicitou a medição de 
níveis de ruído e de poluentes.
Mais: https://goo.gl/r3wcFT 

NÚCLEO NAVAL INTERCAMPI
Em movembro, o Campus Ipojuca re-
cebeu representantes da gestão dos 
institutos federais Fluminense (IFF-
-Campus São João da Barra) e do Es-
pírito Santos (IFES-Campus Cariacica), 
para encaminhar possibilidades de 
cooperação nas áreas de ensino, pes-
quisa e extensão. Entre reuniões e vi-
sitas técnicas a Suape, formalizou-se 
o Núcleo Intercampi para Atividades 
Ligadas a Portos, Transportes e Logís-
tica, que irá articular recursos huma-
nos e materiais da rede para atender 
melhor às necessidades do setor pro-
dutivo em regiões portuárias.
Mais: https://goo.gl/HMVv1c 



Aconteceu
Eventos Científicos e Culturais
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Nos dias 25 e 26 de fevereiro, acon-
teceu o IV Workshop da Licenciatura 
em Química, organizado por estudan-
tes, sob orientação da coordenação 

de curso. O tema do 
evento, que contou 
com diferentes ofici-
nas, minicursos e pa-
lestrantes convidados, 
foi “Práticas experi-
mentais com aborda-
gem no cotidiano do 
ensino de química”. 
Além da comunidade 
do Campus Ipojuca, 

também licenciandos do IFPE Campus 
Barreiros vieram, em comitiva, partici-
par do evento.
Mais: https://goo.gl/ndt2kD

Fevereiro

Março
No Dia Internacional da Mulher, 
8 de março, o Campus Ipojuca 
promoveu uma Roda de Diálogo 
sobre os desafios enfrentados 
pelas mulheres no mercado de 
trabalho. Foram convidadas para 
conversar com estudantes repre-
sentantes de diferentes perfis do 
setor público e da iniciativa priva-
da: a professora do IFPE-Campus 
Ipojuca Viviane Lucy Santos; a direto-
ra-executiva da start-up Mangue Tec-
nologia, Josilene Santana; e a execu-

tiva Luiza Villela, coordenadora de 
novos negócios de Suape.
Mais: https://goo.gl/h4xzyu
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Entre os dias 21 e 23 de 
março, foi realizada a IV 
Semana de Segurança 
do Trabalho do Cam-
pus Ipojuca, organizada 
por estudantes, docen-
tes e coordenação do 
curso. Os estudantes 
do Campus assistiram a 
palestras sobre empre-
endedorismo e práticas 
de combate a incêndio, entre outros 
temas em voga na sua área. Duran-
te a Semana, os estudantes também 
atuaram intensamente na frente de 
extensão, montando palestras para 

alunos da rede estadual e municipal 
de Ipojuca e saindo em campanha de 
conscientização sobre o combate ao 
Aedes Aegypti. 
Mais: https://goo.gl/OdalXu e ht-
tps://goo.gl/8sSRZ1 

Junho

Entre 20 e 22 de junho, o Campus 
Ipojuca realizou sua sétima edição da 
Semana do Meio Ambiente, que teve 
por tema “Produção e Consumo Sus-
tentáveis: Oportunidades em Meio 
à Crise Econômica”. A programação 

contou com dezenas de atividades, 
entre oficinas, palestras, minicursos 
e apresentações culturais. Docentes, 
servidores técnico-administrativos e 
estudantes contribuíram com a pro-
gramação da Semana, assim como 

palestrantes convi-
dados da Secretaria 
Municipal do Meio 
Ambiente, do IBAMA 
e da iniciativa privada. 
Entre os destaques, es-
tiveram a exposição e 
oficina de Bonsai, ofe-
recida pela servidora 
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técnico-administrativa 
Elba Rolim, e a oficina 
de produção de bio-
diesel a partir de óleo 
de cozinha, pela pro-
fessora Juliana Lucena.
Mais: https://goo.gl/
zccF2l, https://goo.gl/
hEhdDb e https://goo.
gl/ISDSH3 

Encerrando a Sema-
na do Meio Ambiente, 
aconteceu o São João 
do Campus Ipojuca, 
com trio pé-de-serra, 
quadrilha e comidas 
típicas. Servidores e 
estudantes honraram 
a tradição com muito 
bom-humor.

O Dia do Estudante, 11 de Agosto, foi 
comemorado com uma Mostra de Ta-
lentos no Miniauditório, comandada 
pelos novos bolsistas 
do Núcleo de Arte e 
Cultura. Estudantes de 
todas as turmas pude-
ram se inscrever. Entre 
as apresentações, hou-
ve vários números de 
música, esquetes de 

teatro, leitura de textos autorais e ex-
posições de pinturas e desenhos. 
Mais: https://goo.gl/0Ew81p

Agosto
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Outubro

No início de Outubro (03 a 05/10), o 
Campus Ipojuca realizou sua sétima 
edição da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, estruturada em torno do 
tema “Ciência Alimentando o Brasil”.
As atividades transcorreram em três 
eixos principais: exposições e práticas, 
compostas pelas atividades da Carava-
na da Ciência e por trabalhos desen-
volvidos no Campus, em áreas como 
automação, astronomia e construção 
naval; palestras e minicursos, ofereci-
dos por docentes do Campus e convi-
dados de outras instituições de ensino 
e da iniciativa privada; 
e atividades conduzi-
das pelos estudantes, 
como os trabalhos de 
turmas de Química, 
abordando diversos 

aspectos do tema da 
alimentação A reper-
cussão dos trabalhos 
foi tão positiva que di-
versas equipes de tra-
balho e o Núcleo de 
Arte e Cultura (NAC) 
foram convidados a se 
apresentar também 
nas “Semanas” de ou-
tros campi do IFPE.

Abertas ao público, as atividades da 
Semana de Ciência e Tecnologia rece-
beram estudantes da rede pública de 
ensino Fundamental e Médio de Ipo-
juca e do Cabo de Santo Agostinho. 
Tradicionalmente, o evento ajuda a 
divulgar a presença do IFPE na região 
e apresentar as oportunidades ofere-
cidas pelo Campus Ipojuca a jovens e 
adultos dessas cidades.
Mais: https://goo.gl/iB1eNJ , https://
goo.gl/MXqbwd e https://goo.gl/
tSK4yW 
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Na quinta-feira, 
13 de outubro, o 
Centro de Libras e 
Línguas Estrangei-
ras e o Núcleo de 
Arte e Cultura ce-
lebraram o Hallo-
ween, com fanta-
sia e decoração a 
caráter no miniau-
ditório. Além de 
conhecerem mais sobre a cultura do 
Halloween nos países que comemo-
ram a data, os participantes puderam 
visitar uma exposição de ilustrações e 

assistir a curtas-metragens de horror, 
produzidos pelo NAC especialmente 
para a ocasião.
Mais: https://goo.gl/rYvgrG 

Dezembro

Para melhor se adequar ao calendário 
acadêmico, foi adiada para dezembro 
a programação que marcou o Dia da 
Consciência Negra (20 de novembro) 
no Campus Ipouca. Nos dias 06 e 07 
de dezembro, foram realizadas ofici-

nas de turbante estilo 
afro e de pintura com 
temáticas afrobrasi-
leiras. As atividades 
foram encerradas com 
reflexão sobre cultura 
afrobrasileira e racis-
mo no Cine Curtas & 
Debate, parceria en-
tre o Núcleo de Arte e 
Cultura e o Núcleo de 

Estudos Afrobrasileiros e Indígenas 
(NEABI), inaugurado recentemente no 
Campus Ipojuca para acompanhar e 
desenvolver trabalhos sobre questões 
étnico-raciais.



Despesas e Investimentos
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O Campus Ipojuca do IFPE executou, em 2016, orçamento de R$ 3,24 mi-
lhões. Trata-se de um aumento da ordem de 12% em relação ao exercício de 
2015. Esse orçamento não inclui a folha de pagamento dos servidores.

As páginas a seguir trazem um detalhamento das despesas de cada rubri-
ca/linha da tabela abaixo. Na página do Campus Ipojuca, no portal do IFPE, é 
possível acessar a planilha completa das execuções orçamentárias: em portal.
ifpe.edu.br/campus/ipojuca, acesse a área Administração e Planejamento >> 
Documentos e Normativas. 

Essas informações também estão disponíveis no portal da transparência 
do governo federal (portaldatransparencia.gov.br).

Despesas e Investimentos do IFPE-Campus Ipojuca em 2016

Rubrica Valor
Serviços Terceirizados (1)(2) 1.871.247,92
Assistência Estudantil (1) 581.286,70
Equipamentos e Material Permanente (2) 498.839,13
Materiais de Consumo (2) 212.558,63
Diárias e Passagens (1) 50.213,38
Despesas de Exercícios Anteriores (1) 31.028,21
Obrigações Tributárias/Contributivas e Restituições (1) 435,33
Total de Despesas e Investimentos 3.245.609,30
(1) Valores Liquidados

(2) Valores Empenhados

Valores liquidados referem-se a despesas já executadas, e valores empenhados a despesas 
contratadas ainda por pagar; os valores foram contabilizados de forma a refletir a despesa efeti-
va do Campus Ipojuca no exercício de 2016
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Assistência Estudantil 
Bolsa Permanência (Editais 2015.1, 2015.2 e 2016.1) 412.345,70
Programa de Monitoria 45.200,00
Programa de Incentivo à Arte e Cultura 44.352,00
Bolsas de Extensão (PIBEX) 39.200,00
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 23.000,00
Apoio à Participação em Eventos 13.442,00
Programa de Benefício Eventual 1.327,00
Programa de Auxílio Financeiro 1.320,00
Apoio a Visitas Técnicas 660,00
Bolsas PROEJA (Educação de Jovens e Adultos) 440,00
Total: Assistência Estudantil 581.286,70

Serviços Terceirizados
Vigilância 554.308,32
Limpeza, Conservação e Manutenção de Ambientes 470.650,85
Energia Elétrica* 261.579,48
Condução de Veículos 192.367,76
Manutenção e instalação de equipamentos 105.306,80
Portaria/Recepção 82.778,19
Telefonia e Internet* 57.285,51
Água e Saneamento 45.507,41
Cópias e Serviços Gráficos* 33.146,44
Inscrições em Eventos e Cursos de Capacitação 22.768,96
Seguros* 14.232,95
Manutenção de Veículos 12.340,00
Solenidades e Eventos 9.158,00
Serviços de Publicidade Legal* 4.676,98
Correios 2.684,13
Assinaturas de Periódicos 2.163,00

Comissões e Taxas de Administração 293,14
Total Serviços Terceirizados 1.871.247,92
Para os itens marcados com (*), foram utilizados os valores liquidados; para os demais ( ), valores 
empenhados
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Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos para os Laboratórios 207.603,00
Computadores e equipamentos de informática 203.991,75
Livros e Materiais Bibliográficos 54.680,00
Equipamentos de Ar Condicionado 27.457,08
Mobiliário e outros equipamentos 5.107,30
Total: Equipamentos e Material Permanente 498.839,13

Diárias e Passagens
Diárias para capacitação de servidores 26.920,55
Passagens para o país 19.031,00
Diárias em serviço 4.261,83
Total Diárias e Passagens 50.213,38

Materiais de Consumo
Material Elétrico e de Rede 70.324,83
Material de Limpeza 45.381,94
Combustíveis 25.464,75
Materiais para os Laboratórios 23.300,54
Material para Manutenção 17.675,59
Água Mineral e Gêneros de Alimentação 10.914,20
Material de Iluminação 9.098,40
Material de Expediente 7.731,87
Material de Proteção e Segurança 2.444,51
Material Educativo/de Tecnologia Assistida 222,00
Total Materiais de Consumo 212.558,63
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