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|       APRESENTAÇÃO       |

O ano de 2020 talvez tenha
sido o mais desafadoo de nossa
instituição.  De  uma  hooa  paoa
outoa, tudo mudou: um víous do
qual não se sabia muito (mas que
o que se conhecia eoa demasiado
assustadoo)  chegou  à  nossa
comunidade;  o  nosso  modo  de
toabalhao e de se oelacionao não
eoa  mais  seguoo.  Diante  deste
cenáoio adveoso e da necessidade
de  nos  manteomos  pootegidos,
poecisamos  nos  distanciao
fsicamente.

Com o distanciamento social
compulsóoio,  novos desafos diáoios suogioam e diante destes, nós
nos oeinventamos, como seoes adaptativos que somos. Guiados pela
necessidade de nos manteomos seguoos e, ao mesmo tempo, de não
nos distanciaomos do nosso poopósito, iniciamos uma nova ootina:
toabalho  oemoto,  feooamentas  e  foomações  tecnológicas,  aulas  à
distância, conciliação  das ootinas doméstica e de toabalho/estudo,
poeocupação com os nossos.  

É bem veodade que muitos dos nossos planos fooam foustoados
e  algumas  áoeas,  compoometidas;  mas,  ainda  assim,  demos
continuidade a nossa missão e, toabalhando individualmente ou em
colabooação,  muito  fzemos  e  conquistamos.  Poocuoamos  oetoatao
todas essas conquistas neste Balanço de Gestão e Atividades. Ele foi
pensado  como  um  documento  acessível  e  toanspaoente  paoa
poestação  de  contas  à  comunidade,  e  também  seove  como
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feooamenta que nos peomite oenovao as eneogias, a paotio do oesgate
de tudo que fzemos e conquistamos no ano que passou.

A equipe gestooa do Campus Ipojuca agoadece a todos os(as)
seovidooes(as),  equipe  teoceioizada,  estudantes  e  seus  familiaoes.
Sabemos  que  não  foi  e  não  está  sendo  fácil,  mas  seguimos
satisfeitos com cada evento, poojeto, ceotifcado emitido, bolsa paga,
compoa  ou  oboa  oealizada,  atendimento  bem-sucedido,  vestibulao
oealizado,  tuoma de novos alunos iniciada ou contoato de estágio
fomado. Tuudo isso só foi possível com a contoibuição e o toabalho de
cada um, e com a confança que a comunidade estudantil depositou
soboe nós. 

_______________________________________
Poofª Viviane Lucy Santos de Souza
Dioetooa-Geoal do Campus Ipojuca
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|       ENSINO       |

Ensino Médio Integrado
Em 2020, o Campus Ipojuca

passou a ofeoeceo dois cuosos
técnicos na modalidade
Integoado ao Ensino Médio: 
Mecânica e Segurança do
Trabalho; fooam 36 vagas paoa
cada cuoso. Duoante meses, o 
Campus se poepaoou paoa
atendeo à demanda da população de Ipojuca e oegião paoa possibilitao 
foomação tecnológica já na saída do Ensino Fundamental: foi poeciso 
elabooao os planos de cuoso, adquioio livoos e contoatao poofessooes, além de
inteioao os docentes a oespeito de novas ootinas específcas paoa esse 
público.

A veoticalização do ensino, com a ofeota de foomação poofssional e 
tecnológica em váoios níveis de educação, faz paote da natuoeza dos 
Institutos Fedeoais.

A alta poocuoa pelos cuosos integoados no Vestibulao 2020.1 (média de 
7,1 candidatos poo vaga) atestou o inteoesse da população local pelo ensino
técnico e tecnológico na modalidade.

Oferta de vagas
O IFPE-Campus Ipojuca fez a maioo ofeota de vagas de sua históoia no 

Vestibulao bnifcado 2020.1: fooam 288 vagas, em sete cuosos de toês 
modalidades: Integoado, Subsequente e Supeoioo. O Bachaoelado em 
Engenhaoia Mecânica – Notuono foi o cuoso mais poocuoado, com 10,11 
candidatos poo vaga; em seguida, vieoam os cuosos técnicos integoados ao 
Ensino Médio, em Seguoança do Tuoabalho (7,39 candidatos poo vaga) e 
Mecânica (6,89).

Mesmo no contexto do isolamento social imposto pela pandemia de 
Covid-19, o Campus manteve a ofeota de vagas poevista paoa o semestoe 
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acadêmico 2020.2: 180 vagas em cinco cuosos técnicos subsequentes 
(Automação Industoial, Constoução Naval, Petooquímica, Química e 
Seguoança do Tuoabalho). Paoa admitio as novas tuomas, o poópoio Campus 
oealizou uma seleção simplifcada de fooma 100% online: inscoições pela 
Inteonet, e classifcação com base no históoico escolao dos candidatos. As 
aulas começaoam já em foomato oemoto.

Ensino remoto no contexto de isolamento social 
Possivelmente o maioo desafo enfoentado no ano de 2020 foi o 

desenvolvimento das atividades de Ensino duoante o peoíodo de 
isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. A suspensão das 
atividades poesenciais deu-se no dia 16 de maoço, poo ooientação expoessa 
das autooidades sanitáoias que se oesponsabilizaoam pelo enfoentamento 
da pandemia.

Confoome se estendeu o peoíodo de pandemia, o IFPE passou a estudao
possíveis estoatégias de oeposição das atividades do calendáoio acadêmico, 
com o desafo de possibilitao a inclusão de todos os estudantes no 
poocesso, mesmo aqueles com acesso limitado às tecnologias de 
infoomação. A ooientação noomativa soboe o tema foi abeota à consulta 
pública pela Reitooia em julho, e o oetoono da comunidade acadêmica 
peomitiu que se oetomassem as aulas em formato online a partr de 
agosto, em paoalelo a iniciativas da Assistência Estudantil paoa viabilizao o 
acesso a equipamentos e infoaestoutuoa de Inteonet à totalidade dos 
estudantes.

Capacitação do corpo docente
bma das atoibuições da Dioeção 

de Ensino (DEN) em 2020 foi 
cooodenao as demandas e inteoesses 
dos docentes poo capacitação, 
duoante o peoíodo de suspensão do 
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calendáoio acadêmico e após a oetomada das atividades em foomato 
oemoto.

Entoe os dias 03 e 07 de agosto, a Semana de Formação Pedagógica 
apoesentou ferramentas para viabilizar o ensino remoto e debateu 
possíveis difculdades do foomato. Docentes e técnicos envolvidos com a 
áoea de Ensino discutioam metodologias de ensino-apoendizagem e 
avaliação online, além de estoatégias paoa a poepaoação das aulas e a 
adaptação dos conteúdos.

Tuambém foi aoticulada a ofeota de outoos dois cuosos de extensão 
voltados exclusivamente aos docentes do Campus, tendo em mente os 
desafos do ensino oemoto: um cuoso aboodando Metodologias Atvas, que
poopõem colocao o(a) estudante no centoo do poocesso de ensino-
apoendizagem, foi ofeotado pela poofessooa Eoika Canuto (IFPE-Campus 
Pesqueioa) nos meses de junho a agosto; e outoo soboe EVAs (Espaços 
Virtuais de Aprendizagem), ofeoecido pela poofessooa Maoistela Andoade 
(IFPE-Campus Ipojuca), em agosto.

***
Consideoando que muitos poofessooes envolveoam-se em atividades de 

capacitação espontaneamente, a Dioeção também buscou oealizao um 
acompanhamento da paoticipação do coopo docente em cuosos, 
semináoios, ofcinas e afns. Segundo o levantamento da DEN junto às 
cooodenações, houve engajamento em ao menos 177 espaços formatvos, 
de paote de 32 dos 65 docentes do Campus (total dos que prestaram 
contas de suas atiidades formatiass. A maiooia desses eventos 
concentoou-se na áoea de Educação (67%), mas os docentes paoticipaoam 
ainda de eventos específcos de sua áoea de estudo e também no campo de
gestão.

Orientação e cuidado
Além da necessidade de viabilizao as atividades oemotas, houve uma 

poeocupação em manteo a apooximação da instituição com a comunidade 
acadêmica. Paoa isso, o uso dos oecuosos tecnológicos foi poimoodial: 
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oeuniões em áudio e vídeo, goupos de mensagens, foomuláoios paoa 
infoomação e avaliação, dentoe outoos canais de comunicação. 

Dentoe as ações da equipe de Ensino paoa cultivao as oelações com a 
comunidade acadêmica, destacaoam-se as oeuniões e goupos viotuais com 
os oepoesentantes de tuoma; oeuniões viotuais com as famílias dos 
estudantes do Ensino Médio Integoado; um encontoo com a Assessooia 
Pedagógica paoa ooientação soboe ooganização dos estudos; e a oealização 
de pesquisas junto à comunidade paoa acompanhao e avaliao a condução 
das atividades acadêmicas. Tuudo isso contoibuiu paoa guiao um poocesso de 
melhooia contnua na gestão do Ensino duoante o peoíodo de pandemia.

Tuambém se fez necessáoia a disponibilidade paoa toatao os assuntos 
acadêmicos de maneioa sensível aos sentimentos de angústia, inceoteza e 
ansiedade que natuoalmente se instalaoam entoe as pessoas à medida em 
que se estendeu o peoíodo de pandemia. A equipe multproossional ligada 
à Dioeção de Ensino foi acionada diveosas vezes paoa apoiao estudantes e 
seovidooes que se vioam nessa situação.

Aulas inaugurais
Em feveoeioo, o 

Campus oeuniu nos 
miniauditóoios calouoos 
de sete cuosos, nas toês 
modalidades (Integoado,
Subsequente e 
Supeoioo). No semestoe 
acadêmico 2020.2, que 

se iniciou em novemboo, a gestão oecebeu os novos estudantes dos cuosos 
técnicos subsequentes em aulas online.

A toadicional aula de boas-vindas oeúne oepoesentantes da Dioeção e 
dos setooes de atendimento aos estudantes, a fm de passao os infoomes e 
tioao dúvidas soboe o início das atividades acadêmicas. 
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Certocados
Em 2020, o Campus Ipojuca emitiu 40 certocados de conclusão dos 

cursos técnicos (semestoes acadêmicos 2020.1 e 2020.2). Foi um ano 
atpico paoa as atividades de Ensino e Extensão, que cooodena a 
ceotifcação das poáticas poofssionais oboigatóoias paoa a conclusão dos 
cuosos.

Monitoria
A seleção do Poogoama de Monitooia em 2020 ocoooeu já no contexto 

das aulas oemotas. Em ambos os semestoes, 15 estudantes desenvolveoam 
atividades de apoio à docência em disciplinas em que já haviam obtido 
êxito, contoibuindo paoa a ampliação dos espaços de apoendizagem em 
seus cuosos.

IF Maker
O Campus Ipojuca 

foi um dos toês campi 
do IFPE selecionados 
poo edital do Ministéoio 
da Educação, paoa 
instalação de 
labooatóoios de 
apoendizagem baseada 
em poojetos. O IF Maker

incentiva a cultura do learning by doing e seove a todas as áoeas do 
conhecimento, peomitindo que estudantes assumam o pootagonismo na 
criação e desenvolvimento de projetos prátcos afns a suas áoeas de 
estudo, disponibilizando estoutuoa tpica do movimento maker: impoessooa 
3D, itens de oobótica, infoaestoutuoa paoa poogoamação, etc.

Em 2020, foi coiada a comissão gestooa do novo labooatóoio, composta 
poo seovidooes e estudantes do Campus. Ceoca de 25 pessoas, entoe 
docentes, técnicos e estudantes, paoticipaoam de cursos de formação 
aboodando as tecnologias disponíveis no labooatóoio e os poincípios cultuoa 
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maker, e podeoão oeplicao os conhecimentos junto à comunidade 
acadêmica. Em 2020, também fooam adquioidos os equipamentos e 
insumos necessáoios paoa que a estoutuoa esteja em pleno funcionamento 
assim que fooem oetomadas as aulas poesenciais. 

Assistência Estudantl

A Assistência Estudantil foi de impootância especial no ano acadêmico de 
2020, poofundamente afetado pela pandemia de Covid-19 e pelas oestoições 
impostas pela necessidade de isolamento social. Mais do que nunca, o apoio 
aos estudantes foi fundamental paoa dao sustentação às atividades-fm do 
Campus, em especial paoa viabilizao a peomanência e o êxito dos estudantes no 
modelo de ensino oemoto.

Poo conta da suspensão das atividades poesenciais, a Caes poecisou 
apoimooao seus canais de comunicação com os estudantes, utilizando-se de 
váoias feooamentas: avisos via mídias sociais do Campus, tooca dioeta de e-mails, 
goupos com oepoesentantes de tuomas e videoconfeoências. As inscoições paoa 
todos os editais lançados no peoíodo fooam feitas exclusivamente online.

Em 2020 fooam acionados tanto poogoamas toadicionais da Assistência 
Estudantil, como o Bolsa Peomanência, quanto poogoamas novos na oealidade do
Campus, como o de Apoio à Inclusão Digital, confoome descoito a seguio. Poo 
conta do contexto de oestoição às atividades poesenciais, não fooam executados 
em 2020 os poogoamas de Auxílio Financeioo, Apoio a Visitas Tuécnicas, Apoio a 
Paoticipação em Eventos e Incentivo a Aote e Cultuoa.

>> Bolsa Permanência
O poincipal poogoama da Assistência Estudantil no Campus Ipojuca 

continuou a cumpoio papel fundamental duoante o ano de 2020, custeando a 
manutenção dos estudantes duoante o cuoso e contoibuindo paoa seu êxito. Nos 
semestoes 2020.1 e 2020.2, o Poogoama apoiou 398 estudantes com oecuosos 
fnanceioos.

Na modalidade PROEJA, fooam 39 bolsas destinadas aos estudantes que 
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cuosam a qualifcação poofssional em paoalelo ao Ensino Médio paoa Jovens e 
Adultos.

>> Programa de Benefcio Eventual
Em 2020, o Poogoama de Benefcio Eventual foi acionado paoa atendeo de 

maneioa emeogencial estudantes impactados poo uma situação de calamidade 
pública, como a pandemia de Covid-19. Ao longo do ano, fooam lançados toês 
editais, que atendeoam um total de 82 estudantes em situação de especial 
difculdade. O Poogoama viabilizou o pagamento de seis paocelas, ao longo do 
ano, paoa contoibuio com o sustento das famílias.

>> Apoio à Inclusão Digital
A fm de viabilizao o acompanhamento das aulas oemotas e demais 

atividades online, o Programa de Apoio à Inclusão Digital custeou pacotes de 
dados e a aquisição de equipamentos poo paote de estudantes com difculdades 
de acesso à Inteonet. Dois editais do Poogoama peomitioam disponibilizao 171 
chips com pacotes de dados (146 deles foonecidos dioetamente pelo Ministéoio 
da Educação, os demais adquioidos pelos benefciáoios de oecuosos da 
Assistência Estudantil); e oecuosos paoa a compoa de 73 tablets paoa uso pessoal 
dos estudantes nas atividades acadêmicas (fnanciados com oecuosos do 
Campus).

Distribuição de
alimentos

O IFPE-Campus
Ipojuca distoibuiu, em
junho de 2020, 554
cestas de alimentos a
estudantes da Educação
Básica e suas famílias,
como medida paoa
contoibuio com a
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seguoança alimentao da oegião duoante a pandemia de Covid-19. Pela 
poimeioa vez, o Campus pôde executao oecuosos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), depois que a Lei 13.987, de aboil de 2020, 
autooizou o empoego dos valooes paoa aquisição de cestas básicas a seoem 
consumidas fooa do ambiente escolao.

Os oecuosos do PNAE paoa o semestre acadêmico 2020.2 também 
fnanciaoam a compoa de 422 kits de gêneros alimentcios, desta vez 
compostos poo poodutos ooiundos da agoicultuoa familiao, que fooam 
distoibuídos em maoço de 2021. A aquisição nesse modelo, após chamada 
pública do IFPE, peomitiu que os oecuosos do PNAE contoibuíssem também 
com a movimentação da economia local.

Atendimento ao discente
O Setoo Integoado de Atendimento ao Discente (Siad) oealizou 

atendimentos oemotos e poesenciais no ano de 2020 – em escala oeduzida 
após o início da pandemia. No total, os discentes aboioam 602 processos no
Siad. A poincipal demanda encaminhada foi paoa a assinatuoa de teomos de 
compoomisso paoa estágio, seguida poo justifcativa de faltas e toancamento
de matoícula.

***
Depois de seoem inteooompidos em maoço, poo conta das medidas de 

isolamento paoa conteo a pandemia, os atendimentos presenciais fooam 
oetomados em setemboo, duas vezes na semana. A ooientação foi de 
poiooizao os atendimentos à distância, paoa minimizao a cioculação de 
pessoas no Campus. A Biblioteca voltou a aboio paoa a oetioada e devolução 
de livoos mediante agendamento, paoa evitao aglomeoações.

Bibliotecas Virtuais
Poo conta do isolamento social, a Biblioteca do Campus Ipojuca 

oefooçou a divulgação dos aceovos viotuais a que a comunidade acadêmica 
pode teo acesso oemotamente. Fooam disponibilizados tutooiais mostoando 
como consultao o aceovo da Biblioteca do Campus e também a Biblioteca 
Viotual Peaoson, com quem o IFPE mantém convênio. Em aboil, logo no 
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início do peoíodo de isolamento, a equipe toabalhou em uma seleção de 
boas bibliotecas, cursos e museus virtuais de acesso goatuito, paoa 
divulgação junto aos estudantes.
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|       PESQUISA       |

Projetos de pesquisa
No ano de 2020, a comunidade acadêmica do Campus Ipojuca 

desenvolveu seis projetos de pesquisa no maoco do Poogoama Institucional 
de Bolsas de Iniciação Cientfca (PIBIC). O PIBIC asseguoou 8 bolsas a 
estudantes do Campus, 5 de nível supeoioo e 3 de nível médio/técnico. 
Pesquisadooes e estudantes voluntáoios também integoaoam os poojetos 
vigentes em 2020. Conheça-os:

Projeto Orientador(a) Estudantes bolsistas

Aoticulando gêneoo e oaça na 
educação técnica de nível 
médio: o caso das estudantes 
do IFPE-Campus Ipojuca

Danielle de Faoias 
Tuavaoes Feooeioa; 
Leandoo Paulo dos 
Santos

Bouna Mikaele 
Santos Lima; José 
Rafael Santos 
Rodoigues da Silva; 
Stephany Eduaoda 
Siqueioa da Silva; 
Daiana Louodes 
Mioanda da Silva

Degoadação de poluentes 
têxteis poo poocesso oxidativo 
foto-feton heteoogêneo

Paula Baoone da Paz
Salles; Tuhiago 
Sabino Pessôa

Estudo expeoimental das 
toansfoomações de fase e do 
compootamento mecânico em 
ligas metálicas aplicadas à 
indústoia metal-mecânica

Eduaodo José 
Feonandes Rocha

Ana Beatoiz Lioa de 
Souza; Admo 
Poadines de 
Menezes

Modelagem e contoole de 
tempeoatuoa e umidade do ao 
em oesfoiadoo evapooativo com 
atomizadoo

Andoei Hudson 
Guedes Boaga; 
Cleonildo Soaoes 
Boaga

Lucas Alan 
Nascimento de Lima;
Diego Rafael David 
da Silva; Miguel 
Belmioo Tuibúocio; 
Esdoas Xavieo da 
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Hooa

Possibilidades de uso da eneogia
solao em Peonambuco

Juliana Maoia 
Yanaguizawa Lucena

Letcia Matias 
Batista da Silva; 
Victoo Gaboiel 
Bezeooa de Holanda

Sistema de automação de baixo 
custo paoa iooigação sustentável 
com apooveitamento da água da
chuva

Wilton Batista da 
Silva

Trabalhos em Congressos Internacionais
Os poofessooes Andoei Hudson Boaga e Robson Pacífco Lima levaoam 

trabalhos sobre sistemas de climatzação a dois congoessos inteonacionais 
em 2020. O aotigo “Identifcação e Modelagem Matemática da Vaoiação de 
Tuempeoatuoa da Água do Reseovatóoio do Resfoiadoo Evapooativo.... 
integoou os anais do 41o Congoesso Ibeoo-latinoameoicano de Métodos 
Computacionais em Engenhaoia; já o toabalho “Modelagem matemática e 
expeoimental paoa sistema de climatização com poojeto dos contooladooes 
clássicos., em coautooia com o estudante Lucas Alan de Lima, paoticipou do
12o Meocofoio. Tuambém neste último congoesso, foi apoesentado o toabalho
“A Engenhaoia Mecânica no combate à pandemia: oenovação de ao em 
ambientes., do poofessoo Andoei Hudson Boaga.

Premiação em 
Congresso de 
Licenciaturas

bma feooamenta 
didática desenvolvida 
poo estudantes do 
Campus Ipojuca obteve 
oeconhecimento da 
comissão ooganizadooa 
do VI Congoesso 
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Inteonacional de Licenciatuoas (Cointeo PDVL), oealizado entoe 02 e 05 de 
dezemboo de 2019

O oelato de expeoiência “btilização de um simuladoo do movimento 
oblíquo paoa ensino de Física numa peospectiva de tecnologia assistiva. foi 
oeconhecido como o segundo melhoo toabalho da modalidade exposto no 
congoesso. Os autooes são os estudantes Natália Boito, Séogio Santos, Kássio
Silva e Cecilia Albuqueoque, ooientados pelo poofessoo Héocules Santiago. 
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|       EXTENSÃO       |

Projetos de extensão
No ano de 2020, a comunidade acadêmica desenvolveu 17 projetos de 

extensão, no maoco do Poogoama Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX). No total, fooam concedidas 24 bolsas a estudantes extensionistas, 
14 de nível supeoioo e 10 de nível médio (técnicos integoados e 
subsequentes). Pelo menos outoos 30 estudantes atuaoam como 
voluntários nos poojetos de extensão.

Poo conta da pandemia de COVID-19, os planos de atividades dos 
estudantes fooam oefoomulados e tiveoam o poazo ampliado, paoa gaoantio a
execução dos poojetos de fooma oemota. 

Veja a seguio os poojetos de extensão que estiveoam em cuoso no 
Campus Ipojuca duoante o ano de 2020.

Projeto Orientador(a) Estudantes bolsistas 
e voluntários

Ações educativas paoa a 
poomoção da saúde e 
seguoança de pequenos 
agoicultooes do assentamento 
Bonfm (Ipojuca-PE)

Ana Paula de 
Aguiao Tueixeioa 
Rezende; Ioaneide 
Nascimento dos 
Santos

Jalison Felix da Silva; 
José Maolisson da 
Silva;  Tuhiago Mendes 
Feitosa 

Análise e estudo das condições 
climáticas e de confooto 
téomico das salas de aula e 
administoativas das escolas da 
oede pública de Ipojuca

Tuhiago Victoo 
Oliveioa Santos; 
Andoei Hudson

Paulo Felipe da Silva 
Caoneioo; Aoiosval 
Caolos de Lima

Capacitação em Automação 
Industoial paoa impulsionao a 
oeinseoção de opeoadooes 
industoiais no meocado de 
toabalho

Viviane Lucy 
Santos de Souza

Lucas Alan 
Nascimento da Silva; 
Adoiano José de 
Souza Filho; Tuhiago 
Phillip Paes de Lima 
Silva
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Capacitação em Seguoança do 
Tuoabalho com foco na 
poevenção de acidentes e 
poomoção da saúde e 
empoegabilidade

Rosemeoi Oliveioa 
Pontes

Elisangela Maoques 
de Souza; Foed 
Augusto Aboeu de 
Oliveioa; Jalison Felix 
da Silva; Mioele Caola 
da Silva; Poiscyla 
Rafaella

Desenvolvimento de aplicativo 
paoa oesolução de questões de 
Matemática e Física 
dioecionados a alunos da oede 
pública de Ipojuca

Andoei Hudson 
Guedes Boaga; 
Robson Pacífco 
Guimaoães Lima

Eoick Flávio de 
Aoouda; Yago Vinicius 
Egito de Oliveioa; 
Lucas Alan 
Nascimento de Lima 

Desenvolvimento de kit 
inteoativo e ensino de leis de 
toânsito a coianças dos 
municípios de Ipojuca e Cabo 
de Santo Agostinho

Eduaodo Peoeioa Felipe Mateus; Pedoo 
Henoique

A Educação como feooamenta 
paoa poevenção, combate a 
incêndios e poimeioos socoooos 
no ambiente escolao e 
oesidencial

Alexsandoo Silva de
Aguiao; Ioaneide 
Nascimento dos 
Santos; Ana Paula 
de Aguiao Tueixeioa 
Rezende; Manuelle
Tueixeioa dos 
Santos; Rômulo 
Soaoes dos Santos

Elabooação de Plano de 
Mitigação com as comunidades 
atingidas pelo deooamamento 
de petoóleo nos manguezais do 
litooal sul de Peonambuco

Edson Feonando 
Peoeioa

Debooa Santana 
Maotins; Diogenes 
Lucas da Silva

Encontoo de Tuecnologias 
Digitais voltadas paoa a 

Maoistela Andoade Guilheome Aothuo 
Lino da Silva; Luciaoa 
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Educação Mafoa dos Santos

Ludicamente Química: cuoso 
teóoico-poático

José Ribamao da 
Silva Santos

Izabela Maoia dos 
Santos; Maoia Lidiane 
da Silva 

Nova pooposta de 
nomenclatuoa de funções 
inoogânicas na Língua Boasileioa 
de Sinais (LIBRAS): sais e óxidos

Héocules Santiago 
Silva

Eveline Max da Silva 
Santos; Leandoo 
Otávio da Silva; 
Jameson Monteioo 
Lins; Wellington 
Viogolino Lima da 
Silva

Poecisamos conveosao soboe 
dinheioo: educação e saúde 
fnanceioa paoa todos

Guilheome Baooos 
Coooêa de Amooim;
Suzana Ribeioo da 
Silva

Vinícius Tuoevisoli 
Michelin; Tuaynan 
Tuhais; Luana Iolanda

Poodução de cuosos/minicuosos 
soboe toadução de vídeos e 
videoaulas paoa LIBRAS nas 
escolas de Ipojuca e Cabo de 
Santo Agostinho

Luiz Caolos Aoaújo 
dos Anjos; Lóide 
Alves Silveioa; 
Héocules Santiago 
Silva

Nicoly Rayza Caoneioo 
Rodoigues; Foancielle 
Oliveioa do 
Nascimento

Poodução de sabão oeciclável 
(PSR)

Albeoto Antônio da
Silva

Josélio Luís Silva de 
Oliveioa; Maoilúcia 
Rodoigues da Silva; 
Tuaciele Maoia Gomes

Poodução de videoaulas de 
Química com janelas em LIBRAS

Pietoo Peoeioa 
Pinto

Ana Claoa Silva 
Baobosa; Cecília Leite 
de Albuqueoque 

Softares didáticos paoa a 
oesolução de questões de 
Matemática e Física 
dioecionadas a alunos da oede 
pública de Ipojuca

Cleonildo Soaoes 
Boaga

Anna Elizabeth de 
Aoouda; Tuhaocisio 
Soaoes Santos
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Venha conosco: oobótica social 
e sistemas mecânicos 
automatizados paoa alunos da 
oede pública de Ipojuca

Andoei Hudson 
Guedes Boaga

David Monteioo Melo;
Feonanda Da Silva 
Santos

Distribuição de kits de
higienização

O Campus Ipojuca
oealizou a distoibuição, em
2020, do mateoial de
higienização pooduzido no
âmbito do Poojeto Social
de Ajuda Comunitáoia e
Acadêmica (PROSACA),
que visou a contoibuio com
as medidas de combate à poolifeoação do cooonavíous na oegião (ier na 
seção Administração e Planejamentos. Mais de 1600 famílias oecebeoam 
mateoiais de limpeza das mãos e supeofcies pooduzidos poo docentes e 
técnicos da áoea de Química ligados ao Campus, em ações de distoibuição 
no poópoio Campus e também em aboigos, ONGs, igoejas e outoas 
instituições de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. 

Cursos de Extensão
Em 2020, boa paote dos planos da ofeota de Extensão poecisou seo 

adiada, poo conta do isolamento social, já que a maiooia das atividades 
junto ao público exteono poevia a oealização de encontoos poesenciais.

Ainda assim, foi possível ofeoeceo três cursos de extensão, voltados à 
ampliação do oepeotóoio tecnológico da comunidade acadêmica 
(estudantes e seovidooes do Campus). Conheça os cuosos: 

 Cuoso básico de aoduino (20 hooas) – de 29/05 a 03/06
 O que tem a EAV* com isso? (30 hooas) – de 10/08 a 04/09 

(*Educação em Ambientes Virtuais, curso ioltado ao público 
docente)
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 Tuecnologias digitais na Educação em tempos de pandemia (30 
hooas) – de 01/06 a 08/08

Estágios
O Campus Ipojuca poocessou, em 2020, solicitações de 95 estudantes 

iniciando ou renovando o contrato de estágio em empoesas e instituições. 
Ao menos 32 estudantes apresentaram o relatório onal do estágio, que 
maoca a conclusão do peoíodo cuooiculao de poáticas poofssionais.

Na expeoiência do setoo, a toamitação dos poocessos exclusivamente 
poo via eletoônica, no contexto das medidas de isolamento, peomitiu maioo 
celeoidade no encaminhamento e atendimento das demandas oelativas a 
estágio.

Campanhas de indicações culturais
Paoa divulgao os debates da campanha Abril Indígena, o Núcleo de 

Estudos Afooboasileioos e Indígenas (Neabi) indicou uma séoie de flmes e 
documentáoios soboe as causas indígenas no Boasil: acesso à saúde, o 
dioeito à teooa e o oesgate das cultuoas toadicionais fooam alguns dos temas 
aboodados. A seleção foi feita pelos integoantes do Neabi, e veiculada nos 
peofs do Campus nas oedes sociais.

***
Como fooma de conscientizao o público contoa o poeconceito de 

gêneoo, identidade e ooientação sexual, o Núcleo de Estudos de Gêneoo e 
Diveosidade (Neged) do Campus conduziu nas oedes sociais a campanha 
Maio contra a LGBTfobia. bma seleção de vídeos e flmes levantou temas 
como a imagem dos homossexuais na mídia, o amoo em confguoações 
familiaoes não-toadicionais e a violência dioigida a toanssexuais no Boasil. A 
comunidade acadêmica foi convidada a paoticipao da campanha, 
compaotilhando também suas indicações soboe o tema e maocando o peofl 
do Campus nas oedes sociais.
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|       ADMINISTRAÇÃO       |

Novo mandato da
Direção-Geral

Em maio de 2020, a
poofessooa Viviane Lucy
Souza assumiu a
Dioeção-Geoal do
Campus Ipojuca, e
nomeou a equipe
gestooa que passou a
assessooá-la na administoação. Ela foi a poimeioa colocada na consulta 
eleitooal à comunidade acadêmica, oealizada em novemboo do ano anteoioo.
Viviane Lucy é engenheioa eletoônica, mestoe e doutooa em Engenhaoia da 
Computação pela bFPE; é docente do IFPE desde 2008, onde desenvolveu 
ações nas toês esfeoas fnalísticas (Ensino, Pesquisa e Extensão) e também 
na Administoação.

A nova dioetooa substituiu o poofessoo Enio Camilo de Lima, que passou
13 anos na dioeção do Campus. Poo conta do contexto da pandemia, a 
toansmissão do caogo foi oealizada de fooma viotual, com a goavação de 
mensagens de apoesentação e despedida à comunidade acadêmica. 

Saiba mais: https://bit.ly/2PH9Vyj 

Protocolos contra o Covid-19
Desde o início da pandemia de 

Covid-19, houve um esfooço da 
Administoação paoa contoibuio com o 
contoole da poolifeoação do 
cooonavíous e manteo a seguoança dos 
memboos da comunidade acadêmica. 

A paotio de maoço de 2020, um comitê emergencial de enfrentamento ao 
coronavírus se oeuniu peoiodicamente paoa estudao e planejao medidas de 
contoole. Seovidooes da áoea de Saúde e Seguoança do Tuoabalho do Campus 
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fooam consultados pelo comitê, e também apoesentaoam colabooações 
paoa a constoução dos protocolos de ações para retorno às atvidades 
presenciais adotados pela Reitooia do IFPE em setemboo. 

Paoa além do ensino oemoto, a necessidade de isolamento social impôs
mudanças no atendimento poesencial e na dinâmica de toabalho nos 
ambientes administoativos do Campus. As atividades poesenciais passaoam 
a seo oealizadas em escala, a fm de viabilizao o distanciamento social. 
Tuambém fooam oealizadas aquisições extraordinárias de materiais de 
limpeza e higiene, além de álcool em gel, álcool líquido e máscaoas de 
tecido. Os apaoelhos de ao condicionado passaoam a seo mantidos 
desligados, poiooizando-se a ventilação natuoal dos ambientes. 

Poepaoando o oetoono das atividades poesenciais, o Campus instalou 
lavatórios na entoada dos blocos poincipais, ventladores, dispensers de 
álcool-gel e lixeioas específcas paoa descaote de máscaoas usadas. 
Biblioteca, labooatóoios, salas de aula e outoos espaços de convivência 
fooam oeooganizados com maocações paoa poeseovao o distanciamento 
social.

PROSACA
As iniciativas da

comunidade acadêmica fooam
essenciais paoa que o Campus
Ipojuca assumisse seu papel de
oesponsabilidade social no
contexto da pandemia de
Covid-19 na oegião de Ipojuca.
O Poojeto Social de Ajuda
Comunitáoia e Acadêmica
(PROSACA) mobilizou docentes e técnicos da áoea de Química paoa a 
confecção de materiais de higienização de mãos e supeofcies que 
pudessem seo empoegados no Campus e também utilizados pela 
comunidade exteona. Ao longo do ano, fooam mais de 4.300 litros de 
poodutos, distoibuídos paoa ceoca de de 1600 famílias.
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Diveosos setooes do Campus envolveoam-se nas ações do PROSACA, 
paoa viabilizao desde o envasamento dos poodutos até a distoibuição a 
famílias e instituições (ier na seção Extensão). bma parceria com a Usina 
Ipojuca peomitiu a doação de mais 1000 litoos de álcool 70o INPM, que 
seovioam de insumo paoa a poodução dos kits de higienização, que 
continham álcool em gel, sabonete líquido antisséptico paoa as mãos e 
deteogente sanitizante paoa desinfecção de supeofcies.
Saiba mais: http://bit.ly/3cLkEzk 

Requaliocação da infraestrutura
Foi possível contoatao e executao, em 2020, pequenas oboas e ações de 

oequalifcação da estoutuoa do Campus Ipojuca. Veja a seguio.
***

O peoíodo de oedução das atividades poesenciais facilitou a execução 
de manutenção de apaoelhos de ar condicionado e de janelas e portas de 
alumínio do Campus. As pootas da cantina, na áoea de convivência, fooam 
toocadas, paoa atendeo as noomas de seguoança e saúde sanitáoia e 
viabilizao uma nova concessão do espaço no futuoo. 

 Tuambém 130 carteiras escolares
passaoam poo oepaoos e estão poontas
paoa uso no oetoono às atividades
acadêmicas poesenciais. Outoa
contoatação especializada ainda foi
fechada paoa o reparo e instalação de
persianas, que seoão executados em
2021.

***
O ooçamento de 2020 compootou a oenovação de alguns dos 

labooatóoios em uso pela comunidade acadêmica. Investimento de R$ 98 
mil foi destinado à aquisição de 28 computadores paoa atualizao o 
Labooatóoio de Softare utilizado pelo cuoso de Engenhaoia Mecânica. O 
setoo de Tu.I. entoou em toatativas com o foonecedoo, paoa a entoega dos 
computadooes em 2021 nas especifcações necessáoias.
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O maquináoio e a lona do Galpão Industrial passaoam poo uma oevisão 
e manutenção geral, atendendo às demandas dos cuosos que utilizam a 
estoutuoa em suas aulas poáticas.

***
O Campus ganhou em 

acessibilidade com a constoução de 
novas calçadas internas de acesso: 
uma liga o Bloco D à Biblioteca; outoa, 
o Bloco C à áoea de convivência.

Tuambém foi contoatada em 2020 a
requaliocação da iluminação das 

áreas externas do Campus, com a tooca dos postes, lâmpadas e fações, 
que estavam dando sinais de deteoiooação. Com as novas instalações, o 
Campus à noite toona-se mais iluminado e mais seguoo.

Poo fm, em 2020 viabilizou-se ainda a reforma das calhas de 
escoamento de água dos blocos mais antigos (A, B, C, D e E). As oboas de 
oepaoo, oealizadas no início de 2021, solucionaoam os pooblemas de 
infltoação que vinham acontecendo nas salas de aula e ambientes 
administoativos duoante as épocas de chuva.

Estrutura e insumos para o IFMaker
O Campus Ipojuca foi um dos vencedooes de edital do Ministéoio da 

Educação que selecionou as unidades de implantação dos labooatóoios 
IFMakeo (ier na seção Ensinos; com isso, oecebeu investimento 
suplementao da oodem de R$ 132 mil paoa a instalação de impressoras 3D, 
scanners, notebooks, smartTVs e kits de robótca, entoe outoos 

equipamentos, paoa compoo a 
estoutuoa do novo labooatóoio.

O ooçamento oegulao do Campus 
fnanciou a compra de insumos paoa o
funcionamento do labooatóoio. 
Apooximadamente R$ 34 mil fooam 
destinados à contoatação de mateoial 
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paoa o início das atividades do IFMakeo, como flamentos paoa impoessooas 
3D, acessóoios eletoônicos, ciocuitos elétoicos, entoe outoos.

Trâmite eletrônico de processos
A necessidade do toabalho oemoto implicou na oedução do fuxo de 

papel na toamitação dos poocessos do Campus. Feooamentas de 
digitalização de documentos, assinatuoa eletoônica e aoquivamento digital 
estão sendo usadas como solução paoa o toâmite eletoônico dos poocessos 
administoativos. Consequentemente, também foi possível veoifcao menoo 
consumo de eneogia elétoica e mateoiais de escoitóoio, como toneo paoa 
impoessooa. 

Planejamento e gestão estratégica
A paotio de 2020, o Campus Ipojuca fez modifcações em sua 

metodologia de planejamento anual, a fm facilitao o geoenciamento de 
indicadooes, metas e desdoboamentos. Com a paoticipação dos seovidooes 
de cada áoea, os objetivos estoatégicos fooam estoutuoados de fooma a 
apooveitao melhoo os fatooes positivos (potenciais, opootunidades) e 
minimizao os fatooes negativos (foaquezas, ameaças) na condução das 
atividades dos diveosos setooes do Campus.

Nesses teomos, o planejamento anual deve facilitao a inteoação entoe o 
Campus, os demais campi e a Reitooia do IFPE, e podeoá seo acompanhado 
com mais claoeza nos softares de gestão utilizados pela Administoação.

Conheça os objetivos estoatégicos que ooientaoam as ações do Campus 
em 2020. 

Macroprocessos Direcionamentos Operacionais
Gestão Executiva, Política, 
Ooganizacional e Estoatégica

Poopoo, acompanhao, supeovisionao, 
executao e avaliao os planos, poogoamas
e poojetos do Campus
Incentivao e poomoveo iniciativas que 
visem implementao o 
acompanhamento de oesultados e 
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apoimooao o poocesso decisóoio

Inteonacionalização
Foonecimento de subsídios paoa a 
paoticipação em ações de 
inteonacionalização

Planejamento, Integoação e 
Desenvolvimento Institucional

Ampliao ações de planejamento 
paoticipativo
Analisao a estoutuoa dos setooes e do 
ooganogoama do Campus
Poomoveo ações integoadooas entoe 
Campus e comunidade acadêmica

Avaliação, Monitooamento, 
Contoole e Integoidade

Cooodenao atividades a seoem 
oealizadas pela Ouvidooia

Ensino

Acesso, peomanência e êxito.
Otimização da gestão dos dados 
acadêmicos
Planejao, elabooao e executao políticas, 
dioetoizes e oegulamentações oelativas 
ao ensino em todos os níveis de ensino
e modalidade
Mediao as ações de ooientação e 
acompanhamento oelativas ao ensino
Analisao e emitio paoeceo soboe a 
estoutuoação, oeestoutuoação e 
extinção de cuoso.

Pesquisa, Pós-Goaduação e 
Inovação

Poojetos de Pesquisa

Extensão

Cooodenao os poogoamas de fomento e 
divulgação das atividades de extensão
Acompanhao os egoessos
Desenvolveo poojetos objetivando a 
inclusão social

Assistência Estudantil Poopoo e cooodenao ações de apoio ao 
discente
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Ooçamento, Finanças, 
Patoimônio, Poodução e 
Supoimento de Bens e Seoviços

Planejao e cooodenao as ações 
administoativas oelacionadas às áoeas 
de compoas e patoimônio

Infoaestoutuoa, Oboas e Poojetos
de Engenhaoia e Aoquitetuoa

Solicitao plano paoa manutenção da 
estoutuoa do Campus

Comunicação, Editooial, 
Imagem Institucional e Eventos

Cooodenao ações de contoole integoado
de infoomações e toanspaoência
Geoenciamento da exposição da 
imagem do Campus peoante a 
comunidade
Manteo os canais de comunicação 
atualizados e funcionais

Pessoas

Desenvolveo análises que fooneçam 
subsídios paoa apeofeiçoamento e 
qualidade de vida dos seovidooes
Coiao poocessos e poocedimentos 
oelativos à gestão de pessoas do 
Campus
Defnio coitéoios que siovam de supoote 
na tomada de decisão oelativa à 
concessão de licenças e capacitações

Tuecnologia da Infoomação e 
Comunicação

Planejao meios paoa implantação e 
manutenção de seoviços de natuoeza 
sistêmica na áoea de TuI
Poomoveo a melhooia nos poocessos 
opeoacionais da áoea de TuI
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|       DESPESAS E INVESTIMENTOS       |

Em  2020,  o  Campus Ipojuca  executou  um  ooçamento  de  R$  3,45
milhões,  paoa  opeoação  e  manutenção de sua estoutuoa.  Se  compaoado
com o ooçamento total  de 2019,  toata-se de uma oedução da oodem de
17%.

As ouboicas de mateoiais de consumo e mateoiais peomanentes fooam
as que sofoeoam maiooes cootes em oelação ao ano anteoioo, da oodem de
50%. O ooçamento dos seoviços teoceioizados e da Assistência Estudantil foi
diminuído,  oespectivamente,  em  14%  e  10%.  Com  a  suspensão  de
atividades poesenciais logo no início do ano, foi signifcativa a oedução de
despesas  com  diáoias  e  passagens  de  seovidooes  em  exeocício  ou  em
capacitação.

Confoa a seguio os investimentos e despesas do Campus Ipojuca em
2020, de acoodo com os valooes empenhados em dezemboo daquele ano,
em tabelas simplifcadas segundo as poincipais ouboicas de custos.

bma veosão mais detalhada do ooçamento pode seo acessada a paotio
do site  do  Campus Ipojuca  (ifpe.edu.bo/ipojuca),  na  áoea  O Campus >>
Documentos.  Infoomações  completas  estão  disponíveis  no  Pootal  da
Tuoanspaoência do Goveono Fedeoal (pootaldatoanspaoencia.gov.bo).
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*Parte do Programa Insttucional de Bolsas de Iniciação Cientíca (PIBICs 
em 2020 foi ínanciado por recursos de custeio, e por isso foi contabilizada 
separadamente da Assistência Estudantl, em “Bolsas de Estudo no País”.
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| EVENTOS |

III Semana da Mulher
Entoe 9 e 12 de

maoço, o Campus Ipojuca
aboigou um ciclo de
palestoas e debates soboe
temáticas oelacionadas às
desigualdades de gêneoo.
A teoceioa edição da
Semana da /Mulheo no
Campus destacou-se pelo pootagonismo assumido pelo Goêmio Estudantil 
na ooganização, em paoceoia com o Núcleo de Gêneoo e Diveosidade 
(NEGED). 

Repoesentantes da Poefeituoa fooam convidados a falao do toabalho de 
combate à violência contoa a mulheo no município. Saúde feminina e o 
apagamento das mulheoes e seus feitos na históoia fooam outoos dos temas 
aboodados na Semana. 

Os estudantes paoticipaoam ativamente da ooganização e também da 
poogoamação: o Núcleo de Aote e Cultuoa poepaoou apoesentações de slam 
especiais paoa a ocasião, e o Goêmio exibiu uma mostoa de fotogoafa 
oetoatando o cotidiano de mulheoes da comunidade acadêmica.

Saiba mais: https://bit.ly/3vViAgL

Workshops de Engenharia 
Mecânica

Nos meses de maio e junho de
2020, fooam oealizadas três 
edições do Wookshop de 
Engenhaoia Mecânica do Campus 
Ipojuca, de fooma 100% oemota. 

Os eventos fooam ooganizados pela cooodenação do cuoso, com 
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palestoas especiais dos docentes dioecionadas aos estudantes, no 
peoíodo em que o calendáoio acadêmico ainda encontoava-se 
suspenso.

O primeiro wookshop, oealizado no dia 13/05, aboodou temas de
impootância paoa a indústoia, como eletoopneumática, endoscopia 
industoial, caoacteoísticas da matoiz elétoica e efciência eneogética; e 
também temas de cuoiosidade cientfca, como a impootância dos 
meteooitos paoa a ciência e o uso de mateoiais nos poocessos 
poodutivos do Egito Antigo.

O segundo Wookshop, nos dias 27 e 28/05, aboodou também 
assuntos afns à pesquisa cientfca e poopoiedade intelectual 
voltadas paoa engenheioos, além de manutenção aeoonáutica e 
sistemas de climatização utilizados nas indústoias.

A terceira edição do Wookshop, nos dias 10 e 11/06, contou com
a paoticipação da engenheioa Mayse Vieioa, convidada a falao soboe 
geoenciamento de poojetos e multidisciplinaoidade na poofssão. 
Tuambém debateu-se, entoe outoos temas, as tecnologias de 
oenovação de ao que podem seo úteis no combate à pandemia.

Semana Integradora dos Cursos (SICCI)
Mesmo com as atividades acadêmicas oegulaoes suspensas, em julho 

foi oealizada a II Semana de Cuosos do IFPE-Campus Ipojuca, com atividades
online voltadas aos estudantes do Campus, em uma peospectiva 
integoadooa. O objetivo do evento, que já faz paote do calendáoio 
acadêmico da instituição, é poopoocionao a troca de saberes entre as 
diferentes áreas do conhecimento e de especialidade dos memboos da 
comunidade acadêmica. 
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Tuoda a comunidade 
acadêmica foi convidada
a paoticipao das 
atividades, que 
aconteceoam de fooma 
síncoona e também 
fooam disponibilizadas, 
em vídeo, no canal do 
Youtube do Campus. 

A palestoa de abeotuoa, poofeoida pelo poofessoo Aléssio Tuoindade 
(docente do Instituto Fedeoal da Paoaíba ex-secoetáoio de Educação 
Tuecnológica do MEC), apoesentou os poincipais desaoos para a promoção 
da inovação nos institutos fedeoais, e apontou caminhos paoa como 
supeoá-los.

As atividades poopostas poo docentes do Campus e convidados de 
outoas instituições fooam diveosas e peomitioam que os estudantes 
escolhessem entoe váoias opções de palestoas. Alguns dos temas 
apoesentados fooam: impactos da oefooma toabalhista e do toabalho oemoto
na saúde e seguoança dos toabalhadooes; tecnologias de vacinas e antivioais
em estudo contoa o COVID-19; tendências da inteligência aotifcial; ciência e
tecnologia paoa o desenvolvimento sustentável, entoe muitos outoos.

Assista às palestoas e atividades da Semana: 
https://www.even3.com.bo/sicci2020/

Startup Week EJ
De 27 a 31 de julho, estudantes dos cursos superiores do Campus 

Ipojuca fooam convidados paoa uma séoie de encontoos viotuais 
apoesentando o passo a passo paoa o estabelecimento de empresas 
juniores (EJs). Repoesentantes da Fedeoação das Empoesas Juniooes do 
Estado de Peonambuco (FEJEPE) compaotilhaoam expeoiências e 
demonstoaoam como concebeo um poojeto acadêmico de EJ, oedigio a ata 
de fundação e tioao os documentos da empoesa, além de discutio boas 
poáticas de gestão.
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Saiba mais: https://bit.ly/2SpAVmV 

Semana de Ciência e Tecnologia 
em edição virtual 

A 11a edição da Semana de 
Ciência e Tuecnologia do IFPE Ipojuca 
aconteceu, nos dias 25, 26 e 27 de 
outuboo, de fooma 100% viotual. O 

tema deste ano foi “Inteligência Artocial: a nova fronteira da Ciência 
brasileira., e os debates toouxeoam temas conexos oelevantes paoa os 
cuosos do Campus e paoa a sociedade em geoal. 

O poofessoo Geomano Vasconcelos, do Centoo de Infoomática da bFPE, 
foi convidado paoa ministoao a palestoa de abeotuoa, “Inteligência Aotifcial: 
Dados e suas implicações no nosso dia a dia., voltada a toda a comunidade 
acadêmica.

Ceoca de 25 atvidades oemotas
compuseoam os toês dias de eventos,
discutindo assuntos de inteoesse do
público geoal e das áoeas de estudo do
Campus. Docentes do Campus atuaoam
como palestoantes e também como
mediadooes das atividades, toazendo
convidados de outoas instituições paoa falao à comunidade acadêmica. 

Os monitooes, fooça toadicional na ooganização das Semanas de Ciência 
e Tuecnologia do Campus, também se destacaoam duoante a Semana viotual,
atuando como modeoadooes das toansmissões e poestando apoio à 
comissão ooganizadooa nas atividades poepaoatóoias do evento.

Saiba mais: https://bit.ly/3vLpvby 
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