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Ministério da Educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 
Campus de Alegre 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA – RAPA 2020 

 

Diretoria-Geral do Campus de Alegre 

Considerando o total de noventa e seis indicadores distribuídos nos cinco eixos abaixo relacionados, a autoavaliação institucional realizada no ano de 2020 não 
apontou fragilidade para nenhum dos indicadores utilizados na pesquisa: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas;  

Eixo 4: Políticas de Gestão;  

Eixo 5: Infraestrutura Física. 

Entretanto, quarenta e dois dos indicadores foram classificados como neutros. Desse modo, comprometida com a manutenção da qualidade do ensino, pesquisa 
e extensão no Campus de Alegre, a gestão apresenta abaixo o plano de providências tomadas/a serem tomadas com o objetivo de tornar esses indicadores 
potencialidades na próxima avaliação:  

1) Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Indicador Ações realizadas Ações futuras 

2 - Considerando os objetivos de captar 
as demandas da comunidade acadêmica 
e contribuir com a melhoria da 
qualidade da educação; (ii) a quantidade 
de indicadores (questões) e (iii) a 

- A Comissão Setorial de Avaliação do Campus de Alegre participa 
ativamente das reuniões convocadas pela Comissão Própria de 
Avaliação do Ifes e realiza um compromissado trabalho de estudo e 
proposição de possibilidades de melhoria/adaptação dos indicadores 
da avaliação institucional às peculiaridades das unidades 

Sem acréscimos. 
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abrangência de assuntos, o instrumento 
de avaliação institucional (este 
questionário) é: 

administrativas. 

3-Os resultados da Autoavaliação 
institucional são divulgados de forma: 

- À Comissão Setorial de Avaliação foi disponibilizado espaço na página 
eletrônica institucional do campus: 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/cpa 

Implementar a divulgação dos resultados da 
Autoavaliação institucional nas redes sociais 
oficiais do campus (Instagran  e Facebook). 

4 - As ações implementadas, decorrentes 
do processo de Autoavaliação, são 
divulgadas de forma: 

- Divulgação na página eletrônica institucional do campus 
(https://alegre.ifes.edu.br/)  e nas redes sociais oficiais (Instagran  e 
Facebook). 

Sem acréscimos. 

 

2) Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Indicador Ações realizadas Ações futuras 

 
 
 
 
 
7 - Considerando as práticas 
institucionais e políticas relacionadas à 
inclusão de pessoas com deficiência e 
transtorno de neurodesenvolvimento 
no Ifes é: 

- O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 
(Napne) do Ifes - Campus de Alegre Dada, em razão da pandemia do novo 
coronavírus teve suas atividades presenciais interrompidas. No entanto, 
esse núcleo contribuiu de forma efetiva na elaboração das instruções 
normativas, no planejamento e na implementação das atividades 
pedagógicas não presenciais, em conjunto com a gestão pedagógica do 
campus, a fim de garantir aos alunos atendidos o acesso ao ensino da 
melhor forma possível: envio de material impresso ampliado, 
empréstimo de materiais e equipamentos, serviço especializado, 
orientação aos professores e coordenadores de cursos, entre outras 
ações. 
- O Napne, por intermédio de membra tradutora e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), atuou na tradução de editais para Libras e na 
interpretação de diversas lives institucionais e eventos virtuais realizados 
pelas coordenadorias de cursos. 

 

 

Contratação de serviços profissionais 
transitórios (contratação de pessoas físicas - 
autônomos e colaboradores) para atender às 
necessidades do Atendimento Educacional 
Especializado, conforme demanda da 
Diretoria de Ensino e da Coordenadoria Geral 
de Ensino do campus. 

 

Sugerir à Diretoria de Ensino e aos membros 
do Napne a divulgação de relatório anual das 
ações orientadas à temática políticas 
relacionadas à inclusão de pessoas com 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/cpa
https://alegre.ifes.edu.br/
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- Contratação de instrutor com graduação em Pedagogia e especialização 
em Educação Inclusiva para prestar apoio pedagógico necessário aos 
alunos com necessidades educacionais específicas, entre os quais alunos 
com deficiência intelectual pertencentes aos cursos de nível técnico e 
superior (Contrato n.º 15/2020).  
 

deficiência e transtorno de 
neurodesenvolvimento pelo aludido núcleo 
na página eletrônica e nas redes sociais 
oficiais do campus (Instagran e Facebook). 

8 - Considerando as práticas 
institucionais e políticas relacionadas, 
a promoção da igualdade de gênero, 
etnia e classe social no Ifes é: 

- O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Ifes – 
Campus de Alegre, não obstante as dificuldades impostas pelo 
distanciamento social, promoveu a Roda de conversa virtual com o tema: 
“O Racismo Estrutural e suas influências na Educação", no dia 3/12/2020. 
O evento foi divulgado na página eletrônica institucional 
(https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-
o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao) e também nas 
redes sociais do campus. Foi exibido pelo canal Ifes de Alegre no 
Youtube.   
- O Ifes – Campus de Alegre tem cadeira ocupada no Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Alegre (CMDMA) para o biênio 2021-2022, 
sendo representado pelas servidoras Glaúcia Maria Ferrari (titular) e 
Angela Maria do Amaral Abreu Carvalho (suplente) (Vide 
https://www.instagram.com/p/CKR1L-rLh6N/?igshid=1ueaow04fczfo).  

- Participação das representantes do Campus de Alegre no Núcleo de 
Gênero e Sexualidade do Ifes nas discussões no terceiro dia da V Jornada 
de Integração do Ifes por meio do Painel do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Gênero e Sexualidade (NEPGENS) (Vide 
https://jornadadeintegracao.ifes.edu.br/index.php/nucleos-do-ifes-
coordenam-discussoes-no-terceiro-dia-da-jornada-de-integracao/).  

- Participação das representantes do Campus de Alegre no Núcleo de 
Gênero e Sexualidade do Ifes nas reuniões que culminaram na 
constituição de comissão responsável pela elaboração da minuta de 
resolução sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade 
de gênero no âmbito do Ifes, conforme Portaria n.º 1593, de 31 de agosto 
de 2020 (Vide 
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/532F7B6AB33503E5A4BB53629A

Sem acréscimos. 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao
https://jornadadeintegracao.ifes.edu.br/index.php/nucleos-do-ifes-coordenam-discussoes-no-terceiro-dia-da-jornada-de-integracao/
https://jornadadeintegracao.ifes.edu.br/index.php/nucleos-do-ifes-coordenam-discussoes-no-terceiro-dia-da-jornada-de-integracao/
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/532F7B6AB33503E5A4BB53629A1AB06D?inline
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1AB06D?inline). 

- Participação das representantes do Campus de Alegre no Núcleo de 
Gênero e Sexualidade do Ifes nas reuniões que resultaram na composição 
da comissão responsável pela elaboração do regulamento interno do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do Ifes, 
conforme Portaria n.º 1592, de 31 de agosto de 2020 (Vide 
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/2AF768F012B96C9862E358C208C
33243?inline). 

9 - Os programas, projetos, cursos e 
eventos implantados na unidade 
apoiam o desenvolvimento econômico 
local e regional de forma: 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), alguns dos 
importantes eventos de promoção do desenvolvimento local e regional 
promovidos pela instituição tiveram de ser realizados de forma remota, 
por exemplo, o 10º Encontro de Cafeicultores do Ifes - Campus de Alegre 
(https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18474-10-encontro-de-
cafeicultores-do-ifes-campus-de-alegre). 
- Outros três eventos com vistas ao aproveitamento das potencialidades 
naturais em um processo de desenvolvimento regional sustentável 
foram realizados virtualmente no ano de 2020, não obstante as 
dificuldades impostas pela pandemia da covid-19: 

 II Encontro Anual de Agroecologia (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18462-ii-
encontro-anual-de-agroecologia-ii-enaa); 

 Semana da Aquicultura Multitrófica Integrada (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18439-semana-
da-aquicultura-multitrofica-integrada); 

 V Encontro de Ciências Biológicas do Ifes - Campus de Alegre - V 
Ebio (vide https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18459-
v-ebio-encontro-de-ciencias-biologicas-do-ifes). 

 

 

 

 

 

Manter o suporte à realização das ações 
institucionais (programas, cursos e eventos) 
com vistas ao desenvolvimento econômico 

local e regional. 

 

3) Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Indicador Ações realizadas Ações futuras 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/532F7B6AB33503E5A4BB53629A1AB06D?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/2AF768F012B96C9862E358C208C33243?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/2AF768F012B96C9862E358C208C33243?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18474-10-encontro-de-cafeicultores-do-ifes-campus-de-alegre
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18474-10-encontro-de-cafeicultores-do-ifes-campus-de-alegre
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18474-10-encontro-de-cafeicultores-do-ifes-campus-de-alegre
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18462-ii-encontro-anual-de-agroecologia-ii-enaa
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18462-ii-encontro-anual-de-agroecologia-ii-enaa
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18439-semana-da-aquicultura-multitrofica-integrada
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18439-semana-da-aquicultura-multitrofica-integrada
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18459-v-ebio-encontro-de-ciencias-biologicas-do-ifes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18459-v-ebio-encontro-de-ciencias-biologicas-do-ifes
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3 - Avalie o estímulo institucional e o 
apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras no Ensino: 

- O Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância – 
Cefor tem tido um importante papel na atual conjuntura do processo 
educativo no contexto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Diversos cursos na modalidade a distância foram promovidos a fim de 
possibilitar a formação inicial e continuada de professores e técnicos 
administrativos da educação. A gestão de Ensino do Campus de Alegre 
deu ampla divulgação desses cursos aos docentes e técnicos 
administrativos em educação diretamente ligados à implementação das 
atividades pedagógicas não presenciais.  

- Composição do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) do Ifes - 
Campus de Alegre por meio da Portaria n.º 258, de 16 de junho de 2020 
(vide 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC
567624A?inline), alterada por meio da Portaria n.º 428, de 4 de 
dezembro de 2020 (vide 
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E
5D9789?inline). Todos os tutoriais e ferramentas disponibilizados pelo 
NTE deste campus para fins de suporte à elaboração e ministração das 
atividades pedagógicas não presenciais podem ser acessados no 
endereço: https://alegre.ifes.edu.br/index.php/nte. 

 

 

Sem acréscimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- As ações relacionadas ao apoio e fomento das atividades de pesquisa 
do Ifes estão regulamentadas na Resolução do Conselho Superior (CS) 
n.º 2, de 14 de março de 2016 (vide 
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2
016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-
graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf), a saber: 
 Programa Institucional de Iniciação Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Picti. 
 Programa Institucional de Difusão Científica – Prodif. 
 Programa Institucional de Intercâmbio e Cooperação em Pesquisa e 

Pós-graduação – Prointer. 
 Programa Institucional de Apoio a Ciência – Prociência 

 

 

 

 

 

 

Sem acréscimos. 

http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC567624A?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/7CAA6BCE31B41B6D0BD1C25DC567624A?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E5D9789?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/6E01D20849BA38067735FF9D1E5D9789?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/nte
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
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4 - Avalie o estímulo institucional e o 
apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras na Pesquisa: 

 Programa Institucional de Apoio à Pós-graduação Stricto Sensu – 
Propós. 

Para ampliar a capacidade produtiva e inovadora da instituição, 
a Resolução do Conselho Superior nº 10/2019, de 31 de maio de 
2019, regulamentou, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação do Ifes, o Programa Pesquisador de Produtividade do 
Ifes – PPP-Ifes (Vide 
https://ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-
_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-
_Revisado.pdf) 
- Todos os editais e chamadas internas que versam sobre os programas 
citados acima podem ser acessados no endereço: 
https://prppg.ifes.edu.br/editais.  

- A instituição dá ampla divulgação desses editais nas redes sociais 
oficiais. 

- Essas notícias também podem ser recebidas pelo Whatsapp. Para 
receber as notícias do Ifes por esse aplicativo de mensagens 
instantâneas e chamadas de voz para smartphones, o servidor 
interessado deverá adicionar o número 27 98823-0551 aos seus 
contatos e enviar uma mensagem informando seu nome, Siape e seu 
campus de lotação.  

- O Ifes também dispõe de um repositório institucional cuja missão é 
armazenar, preservar, disseminar e dar visibilidade mundial a toda a 
produção científica e intelectual da instituição. Todos os conteúdos 
possuem acesso livre para contribuir com a democratização do 
conhecimento e aumentar tanto a visibilidade como o impacto da 
produção científica institucional (vide https://repositorio.ifes.edu.br/) 

5 - Avalie o estímulo institucional e o 
apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras na Extensão: 

- A Agência de Inovação do Ifes, coordenada pelo Diretor de Extensão 
Tecnológica, cumpre a função de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 
e tem suas competências gerais preconizadas por lei federal, bem como 

 

 

https://ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/editais
https://repositorio.ifes.edu.br/
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6 - Avalie o estímulo institucional e o 
apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras nos Negócios Inovadores: 

as específicas descritas no Regimento Geral do Ifes e nas resoluções do 
Conselho Superior do Ifes que versarem sobre políticas institucionais 
que sejam de sua competência direta.  

- Todos os editais e chamadas internas de promoção e estímulo à 
inovação de negócios e serviços podem ser acessados na página 
eletrônica da Pró-Reitoria de Extensão do Ifes 
(https://proex.ifes.edu.br/editais). 

- No Campus de Alegre, a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão promove a divulgação dos editais e chamadas internas de 
promoção e estímulo à inovação de negócios e serviços por e-mail 
institucional e nas redes sociais oficiais do campus (Instagran  e 
Facebook). 

- A Incubadora Sul Capixaba, gerida em parceria pelo Ifes – Campus de 
Alegre e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no uso de suas 
atribuições legais, realizou no período de 21 a 30 de novembro de 2020 
o processo seletivo de abertura de vagas para Incubação de 
Empreendimentos Residentes e Não Residentes (Vide Edital n.º 1, de 20 
de novembro de 2020 e resultados no endereço 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/281-incubadora-sul-
capixaba/18468-edital-01-2020-incubacao-de-empreendimentos-
residentes-e-nao-residentes). 

  

 

Sem acréscimos. 

7 – Avalie o estímulo institucional, o 
apoio do Ifes à adoção de práticas 
inovadoras nas atividades no ambiente 
de trabalho é: 

 Considerando que o ambiente de trabalho no 
contexto da atual pandemia da Covid-19 se 
apresenta no formato remoto e os relatos 
sobre as dificuldades de utilização dos 
sistemas administrativos eletrônicos por 
servidores do campus, está prevista a 
realização de cursos de formação inicial e 
continuada por meio de webconferência com 
vistas à aprendizagem sobre o acesso e uso do 
Sistema Integrado de Patrimônio, 

https://proex.ifes.edu.br/editais
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/281-incubadora-sul-capixaba/18468-edital-01-2020-incubacao-de-empreendimentos-residentes-e-nao-residentes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/281-incubadora-sul-capixaba/18468-edital-01-2020-incubacao-de-empreendimentos-residentes-e-nao-residentes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/281-incubadora-sul-capixaba/18468-edital-01-2020-incubacao-de-empreendimentos-residentes-e-nao-residentes
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Administração e Contratos (SIPAC) aos 
servidores para o ano de 2021. 

10 - Com o intuito de assegurar a 
permanência e o sucesso dos 
estudantes nos cursos, os processos de 
ensino no Ifes são: 

- Edital 01/2020 - Programas de Atenção Primária da Política de 
Assistência Estudantil do Ifes: processo seletivo simplificado dos 
seguintes Programas Específicos de Atenção Primária do Ifes (Resolução 
do Conselho Superior nº 19, de 9 de maio de 2011): Programa Auxílio 
transporte, Programa Auxílio Alimentação, Programa Auxílio Moradia e 
Programa Auxílio Didático e Uniforme 
(https://alegre.ifes.edu.br/index.php/aluno/assitencia-
estudantil/18351-programas-de-atencao-primaria-da-politica-de-
assistencia-estudantil-do-ifes). 

- Compromisso do Serviço Social com os discentes e o constante 
trabalho de divulgação dos programas específicos da política de 
assistência estudantil informação (vide notícia: Reunião de Avaliação e 
Informação dos programas específicos da política de assistência 
estudantil no endereço eletrônico 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18485-reuniao-de-
avaliacao-e-informacao-dos-programas-especificos-da-politica-de-
assistencia-estudantil); 

- A equipe de Assistência Estudantil geriu no Campus de Alegre, em 
outubro de 2020, o primeiro processo seletivo do Projeto Alunos 
Conectados, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) concretizada 
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa cujo objetivo foi disponibilizar 
Internet gratuita para estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica matriculados em instituições da rede federal de todo o 
país por meio da cessão de chip das operadoras Oi ou Claro, com pacote 
de dados de até 20GB por mês. Assim, os alunos do Ifes - Campus de 
Alegre sem acesso à internet puderam realizar as Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais (APNP) nesse contexto da pandemia da 

Sem acréscimos. 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/aluno/assitencia-estudantil/18351-programas-de-atencao-primaria-da-politica-de-assistencia-estudantil-do-ifes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/aluno/assitencia-estudantil/18351-programas-de-atencao-primaria-da-politica-de-assistencia-estudantil-do-ifes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/aluno/assitencia-estudantil/18351-programas-de-atencao-primaria-da-politica-de-assistencia-estudantil-do-ifes
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18485-reuniao-de-avaliacao-e-informacao-dos-programas-especificos-da-politica-de-assistencia-estudantil
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18485-reuniao-de-avaliacao-e-informacao-dos-programas-especificos-da-politica-de-assistencia-estudantil
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18485-reuniao-de-avaliacao-e-informacao-dos-programas-especificos-da-politica-de-assistencia-estudantil
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covid-19 (vide https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18455-
inscricao-no-projeto-alunos-conectados-do-mec); 

- A Reitoria do Ifes promoveu chamada interna para entrega de chips de 
pacote de dados, material integrante do programa Alunos Conectados 
do MEC, a estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica 
para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Esse novo 
processo seletivo do Projeto Alunos Conectados 24 (vinte e quatro) 
alunos do Campus de Alegre. Outros 3 (três) alunos já tinham sido 
contemplados no edital promovido em outubro de 2020 pela 
Assistência Estudantil deste campus (vide  Edital 08/2020 - Chamada 
Interna Alunos Conectados no endereço eletrônico 
https://www.ifes.edu.br/chamadas-internas/19594-edital-08-2020-
chamada-interna-alunos-conectados). A entrega desses chips foi 
realizada neste campus no dia 13 de novembro de 2020, das 9h às 17h 
(vide fotos e notícia: Campus de Alegre realiza entrega de chips e pacote 
de dados os contemplados no Projeto Alunos Conectados no endereço 
eletrônico https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18473-
campus-de-alegre-realiza-a-entrega-de-chips-de-pacote-de-dados-
para-os-alunos-contemplados-no-projeto-alunos-conectados); 

- Para melhor organização das informações direcionadas aos estudantes 
acompanhados pela Assistência Estudantil do campus, esse serviço 
criou uma página eletrônica dedicada aos Programas Específicos de 
Atenção Primária da Política de Assistência Estudantil 
(vide https://sites.google.com/view/ifes-alegre-aestudantil); 

- Toda a equipe da gestão de Ensino (Diretoria de Ensino, Coordenadoria 
Geral de Ensino, equipe pedagógica e coordenadorias de curso) está 
empenhada em garantir o melhor processo de ensino possível, tendo 
em vista a implementação das atividades pedagógicas não presenciais 
em cursos presenciais, técnicos e de graduação do Ifes, em decorrência 
da situação de excepcionalidade da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid19). Todas as orientações direcionadas aos discentes, bem como 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18455-inscricao-no-projeto-alunos-conectados-do-mec
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18455-inscricao-no-projeto-alunos-conectados-do-mec
https://www.ifes.edu.br/chamadas-internas/19594-edital-08-2020-chamada-interna-alunos-conectados
https://www.ifes.edu.br/chamadas-internas/19594-edital-08-2020-chamada-interna-alunos-conectados
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18473-campus-de-alegre-realiza-a-entrega-de-chips-de-pacote-de-dados-para-os-alunos-contemplados-no-projeto-alunos-conectados
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18473-campus-de-alegre-realiza-a-entrega-de-chips-de-pacote-de-dados-para-os-alunos-contemplados-no-projeto-alunos-conectados
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18473-campus-de-alegre-realiza-a-entrega-de-chips-de-pacote-de-dados-para-os-alunos-contemplados-no-projeto-alunos-conectados
https://sites.google.com/view/ifes-alegre-aestudantil
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os cronogramas das atividades pedagógicas não presenciais são 
disponibilizados na página eletrônica e nas redes sociais oficiais do 
campus (Instagran e Facebook). 
 
- O Ifes regulamentou a concessão do Auxílio Emergencial de Inclusão 
Digital para discentes matriculados nos cursos presenciais do Ifes e no 
curso técnico na modalidade à distância da instituição e que não 
tenham acesso à conexão digital ou a pacote de dados, tendo em vista 
a situação de emergência em saúde pública decorrente da propagação 
da Covid-19. O auxílio é destinado à aquisição de meios que promovam 
a inclusão digital e a realização das atividades pedagógicas não 
presenciais. O discente que faz jus a essa modalidade de auxílio recebe 
o valor máximo de R$100,00 (cem reais) para contratação máxima de 
até 100Mbps. (vide Portaria n.º 1182, de 1º de Junho de 2020 no 
endereço eletrônico: 
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5F74B99FD8D5D9DD972E05787
9AECD82?inline). 
 
- Dados da equipe gestora do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital no 
Campus de Alegre, datados de 9 junho de 2020, apontaram que 41 
discentes, dos quais 23 estão matriculados nos cursos técnicos e 19, nos 
cursos superiores, foram atendidos pelo referido auxílio.  
 

16 - A articulação das atividades de 
ensino com a extensão e a pesquisa, no 
Ifes é: 

- No ano de 2020, o Campus de Alegre, por intermédio da 
Coordenadoria de Extensão vinculada à Diretoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão, geriu os seguintes processos seletivos referentes 
à organização e à execução de ações de extensão do campus: 

 Edital 01/2020 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão (vide https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-
edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-
extensao); 

 Edital 02/2020 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 

 

18 - Considerando como objetivo a 
superação das desigualdades e da 
exclusão social existentes, as ações de 
extensão na unidade são: 

 

19 - Considerando a organização e a 
participação institucional em eventos, 
bem como a produção, publicação 

 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5F74B99FD8D5D9DD972E057879AECD82?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5F74B99FD8D5D9DD972E057879AECD82?inline
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
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e/ou veiculação de trabalhos, a 
divulgação das ações de extensão é: 

extensão (https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-
02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao); 

 Edital 01/2020 - Seleção de voluntários para atuação em ações de 
extensão (https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18450-edital-
01-2020-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao). 

Não obstante o distanciamento social e outras dificuldades advindas da 
pandemia da covid-19, diversas ações de extensão foram cadastradas 
na Coordenadoria de Extensão do Campus de Alegre com início no ano 
de 2020: 

 23149.002298/2020-40: Curso Biologia e meio-ambiente; 

 23149.001868/2020-10: Curso Cibersegurança; 

 23149.002651/2020-15: Curso Fic Iniciação à Educação Física; 

 3149.002240/2020-54: Curso Fic - conecte-se imeditamente 

 23149.002521/2020-33: Curso Introdução à Internet das coisas; 

 23149.002812/2020-33: Curso Matemática aplicada à Construção 
Rural; 

 23149.000536/2020-84: Curso Noções de gestão e tecnologia em 
processos agroindustriais alimentares; 

 23149.002374/2020-25: Curso Olericultura; 

 23149.002813/2020-06: Curso Português Instrumental; 

 23149.001869/2020-80: Curso Princípios de conservação de 
alimentos; 

 23149.002373/2020-52: Curso Química de produtos naturais; 

 23149.001870/2020-53: Curso Empreendedorismo; 

 23149.000772/2020-17: Programa Apicultura Familiar - Produção 
apícola como fonte de renda em pequenas propriedades rurais 

 23149.002065/2020-26: Programa Aquicultura: tecnologia e 

20 - Considerando as contribuições 
técnico-científicas e a colaboração na 
construção e difusão dos valores da 
cidadania, as ações de extensão do Ifes 
são: 

 

21 - As ações referentes à gestão da 
propriedade intelectual, aos serviços 
tecnológicos, a incubação de projetos 
empreendedores inovadores e as 
ações educacionais, no âmbito da 
disseminação e consolidação da 
Cultura de Inovação, por meio de 
programas e projetos de extensão no 
Ifes é: 

 

24 - Considerando a (i) inclusão social e 
cidadã aliada à geração de emprego e 
renda; e/ou (ii) a requalificação 
profissional básica e técnica de 
trabalhadores; e/ou (iii) o ingresso no 
Ifes de jovens e adultos trabalhadores 
e de integrantes de grupos sociais em 
situação de vulnerabilidade, a 
quantidade de cursos de Extensão 
abertos a comunidade ou demandados 
por entidades públicas ou privadas no 
Ifes é: 

 

25 - Considerando o aproveitamento 
de carga horária para a integralização 
curricular, as atividades de extensão 
contidas nos currículos dos cursos do 
Ifes são: 

 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18450-edital-01-2020-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18450-edital-01-2020-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18450-edital-01-2020-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18450-edital-01-2020-selecao-de-voluntarios-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
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produção estendida à comunidade; 

 23149.000432/2020-79: Programa Boas Práticas na Produção de 
Bovinos Leiteiros e de Corte; 

 23149.002180/2020-25: Programa Museu de biologia do Caparaó 

 23149.001347/2020-12: Projeto Estratégias de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19; 

 23149.001732/2019-56:  Projeto Ciência na escola e seus cotidianos 

 23149.001402/2020-79: Programa Qualificação técnica em TI para 
alunos das escolas públicas da microrregião do Caparaó. 

Todos os processos relativos a ações de extensão cadastradas na 
Coordenadoria de Extensão do Campus de Alegre podem ser 
consultados pela comunidade no SIPAC por meio do endereço 
eletrônico: https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf. 

17 - Considerando quantidade e 
qualidade, os momentos de 
planejamento coletivo, no cotidiano 
das atividades pedagógicas, são: 

- Toda a equipe da gestão de Ensino (Diretoria de Ensino, Coordenadoria 
Geral de Ensino, equipe pedagógica e coordenadorias de curso) está 
empenhada em garantir o melhor processo de ensino possível, não 
obstante as dificuldades decorrentes da situação de excepcionalidade 
da pandemia do novo Coronavírus (covid-19). Sendo assim, os 
momentos de planejamento coletivo têm sido realizados, na medida das 
possibilidades de atendimento da equipe pedagógica, por meio de 
encontros virtuais (Conferência Web – RNP, Google meet etc.) 

Sem acréscimos. 

26 - O acompanhamento dos estágios 
supervisionados, por meio de 
professores orientadores é: 

 - Demandar aos setores/coordenadorias 
responsáveis a divulgação de fluxogramas de  
processos referentes à realização de estágios 
obrigatórios e não obrigatórios na página 
eletrônica e nas redes sociais oficiais do 
campus (Instagran e Facebook).  

27 - O acompanhamento dos estágios 
supervisionados, por meio do setor 
responsável é: 

 

29 - Considerando forma e alcance, a 
divulgação das oportunidades de 

- No ano de 2020, o Campus de Alegre, por intermédio da 
Coordenadoria de Extensão vinculada à Diretoria de Pesquisa, Pós-

 

https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf
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bolsas de extensão é: Graduação e Extensão, geriu os seguintes processos seletivos referentes 
à organização e à execução de ações de extensão do campus: 

 Edital 01/2020 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão (vide https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-
edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-
extensao); 

 Edital 02/2020 - Seleção de bolsistas para atuação em ações de 
extensão (https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-
02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao). 

Todos os processos seletivos para bolsas de extensão são divulgados na 
página eletrônica e nas redes sociais oficiais do campus (Instagran e 
Facebook). 

31 - O fomento do Ifes à formação e o 
fortalecimento de grupos e núcleos de 
pesquisa visando a estabelecer os elos 
entre pesquisadores, alunos, 
publicações, pós-graduação e 
inovação, é: 

- Os procedimentos para criação de grupos de pesquisa são 
disponibilizados pela Diretoria de Pesquisa vinculada à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes na página institucional dessa pró-
reitoria (vide https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pesquisa?start=4). 

Sem acréscimos. 

32 - O fomento e o apoio do Ifes à 
criação de novos cursos de pós-
graduação, mestrados e doutorados, 
articulados com os eixos tecnológicos 
de cada unidade, é: 

 Sem acréscimos. 

33 - Considerando a verticalização e o 
atendimento às vocações regionais, à 
sociedade e ao setor produtivo, o 
fomento e o apoio do Ifes aos cursos de 
pós-graduação (latu e stricto sensu) é: 

- Informações gerais, fluxo discente, egressos por ano e avaliação CAPES 
dos Programas Stricto Sensu do Ifes no ano de 2020 foram divulgadas 
pela Diretoria de Pós-Graduação vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação no endereço eletrônico: 
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Arquivos_P
osGraduacao/Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_2.pdf (vide 
https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pos-graduacao?start=1). 

Sem acréscimos. 

https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18452-edital-01-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18472-edital-02-2020-selecao-de-bolsistas-para-atuacao-em-acoes-de-extensao
https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pesquisa?start=4
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Arquivos_PosGraduacao/Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_2.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Arquivos_PosGraduacao/Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_2.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/diretoria-de-pos-graduacao?start=1
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34 - Considerando a carga horária 
necessária para o desenvolvimento das 
atividades, o apoio do Ifes para as 
atividades de pesquisa é: 

- Foi instituído, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
o Programa Pesquisador Produtividade do Ifes (PPP), aprovado pela 
Resolução do Conselho Superior nº 10/2019, de 31 de maio de 2019, a 
qual regulamenta a oferta de editais que permita a dedicação de parte 
da carga horária de trabalho dos servidores para uso exclusivo da 
pesquisa institucional (vide 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-
_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-
_Revisado.pdf). 

- De acordo com os Indicadores da primeira chamada do PPP, o Campus 
de Alegre foi apontado como o campus com maior número de projetos 
submetidos por grande área do CNPq (vide levantamento no endereço 
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_Pesquisa/Gr%C3%A
1ficos.pdf). 

Sem acréscimos. 

35 - Considerando os laboratórios 
implantados, o apoio do Ifes para as 
atividades de pesquisa é: 

- Informações e fotos dos laboratórios implantados no Campus de 
Alegre podem ser acessadas no endereço: 
https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/infra-laboratorios. 

- O Campus de Alegre foi selecionado na chamada interna promovida 
pelas pró-reitorias de Extensão (Proex) e de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG)  para sediar o laboratório de prototipagem, chamado Lab IF 
Maker, na região sul-serrana (campi de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, 
Centro Serrano, Ibatiba, Piúma, Venda Nova do Imigrante e Santa 
Teresa) (vide notícia Chamada interna seleciona projetos que farão 
parte da proposta do Ifes no edital Lab IF Maker do MEC no endereço 
https://www.ifes.edu.br/noticias/19335-chamada-interna-seleciona-
projetos-que-farao-parte-da-proposta-do-ifes-no-edital-lab-if-maker-
do-mec).  

 

- Montagem do Lab IF Maker. 

36 - Considerando o apoio para a 
produção e a difusão do conhecimento 
científico, as políticas de pesquisa no 
âmbito do Ifes são: 

- As ações relacionadas ao apoio, fomento e divulgação das atividades 
de pesquisa do Ifes estão regulamentadas na Resolução do Conselho 
Superior (CS) n.º 2, de 14 de março de 2016 (vide 
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2

Sem acréscimos. 

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_10_2019_-_Regulamento_Programa_de_Pesquisador_Produtividade_-_Revisado.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_Pesquisa/Gr%C3%A1ficos.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_Pesquisa/Gr%C3%A1ficos.pdf
https://ppga.alegre.ifes.edu.br/index.php/infra-laboratorios
https://www.ifes.edu.br/noticias/19335-chamada-interna-seleciona-projetos-que-farao-parte-da-proposta-do-ifes-no-edital-lab-if-maker-do-mec
https://www.ifes.edu.br/noticias/19335-chamada-interna-seleciona-projetos-que-farao-parte-da-proposta-do-ifes-no-edital-lab-if-maker-do-mec
https://www.ifes.edu.br/noticias/19335-chamada-interna-seleciona-projetos-que-farao-parte-da-proposta-do-ifes-no-edital-lab-if-maker-do-mec
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
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016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-
graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf), a saber: 
 Programa Institucional de Iniciação Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Picti. 
 Programa Institucional de Difusão Científica – Prodif. 
 Programa Institucional de Intercâmbio e Cooperação em Pesquisa e 

Pós-graduação – Prointer. 
 Programa Institucional de Apoio a Ciência – Prociência 
 Programa Institucional de Apoio à Pós-graduação Stricto Sensu – 

Propós. 

- - Todos os editais e chamadas internas que versam sobre os programas 
citados acima podem ser acessados no endereço: 
https://prppg.ifes.edu.br/editais.  

- A instituição dá ampla divulgação desses editais nas redes sociais 
oficiais. 

- Essas notícias também podem ser recebidas pelo Whatsapp. Para 
receber as notícias do Ifes por esse aplicativo de mensagens 
instantâneas e chamadas de voz para smartphones, o servidor 
interessado deverá adicionar o número 27 98823-0551 aos seus 
contatos e enviar uma mensagem informando seu nome, Siape e seu 
campus de lotação.  

 

 

4) Eixo 4: Políticas de Gestão 

Indicador Ações realizadas Ações futuras 

4 - Considerando o apoio institucional, 
o cumprimento da jornada de trabalho, 
e a adequação às necessidades de 
atuação profissional, as políticas de 
formação continuada e capacitação de 

- A capacitação de servidores no âmbito do Ifes e de seus campi está 
condicionada às disposições do Decreto n.º 9.991, de 28 de agosto de 
2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas (PNDP) da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n.º 8.112, de 11 de 

 

 

 

https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/images/stories/Arquivos_PRPPG/Res_CS_2_2016_Regulamenta_programas_de_apoio_a_pesquisa_e_a_pos-graduacao_com_Anexos_I_a_V.pdf
https://prppg.ifes.edu.br/editais
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servidores do Ifes são: dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de 
desenvolvimento (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Decreto/D9991.htm). 

- Está mantida, no que couber, a Resolução do Conselho Superior do Ifes 
n.º 46, de 11 de dezembro de 2018, que aprova a Política de Capacitação 
dos Servidores do Ifes (https://www.ifes.edu.br/images/stories/-
publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-
superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf) pertencentes às 
carreiras do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, detentores ou não de 
funções e cargos de direção e assessoramento, e àqueles sem vínculo 
efetivo com a administração pública, respeitadas as normas específicas 
aplicáveis a cada carreira ou cargo priorizando os servidores efetivos. 

- Semestralmente, o Campus de Alegre realiza processos internos para 
classificação de servidores interessados em usufruir licença para 
capacitação (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=
283) ou afastamento para participação em programa de pós-graduação 
stricto sensu (vide 
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=
284). 

- Doutorado Interinstitucional em Cognição e Linguagem, ofertado pela 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em parceria 
com o Ifes (vide http://pgcl.uenf.br/processos-seletivos#dinter-ifes). 

 

 

 

 

 

 

 

- Doutorado Interinstitucional em Produção 
Vegetal, ofertado pela Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em 
parceria com o Ifes. 

5 – Considerando as oportunidades de 
cursos existentes na instituição, as 
políticas de formação e capacitação de 
servidores do Ifes são: 

6 - Considerando sua finalidade e 
adequação à legislação, os 
instrumentos de avaliação para fins de 
progressão/promoção são: 

 Sem acréscimos. 

7 – Considerando sua finalidade e 
adequação a legislação, os 

- As normas e os instrumentos para avaliação dos servidores docentes 
em estágio probatório no âmbito do Ifes foram revistos e 

Sem acréscimos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/-publicacoes/conselhos-comissoes/conselho-superior/2018/politica_capacitacao_V6.3.pdf
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=283
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=283
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=284
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/component/content/category?id=284
http://pgcl.uenf.br/processos-seletivos#dinter-ifes
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instrumentos de avaliação de estágio 
probatório são: 

regulamentados por meio da Resolução CS n.º 5/2020, de 8 de junho de 
2020 
(https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS
_5_2020_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf). 
Até então, os instrumentos utilizados para avaliação do desempenho 
docente em estágio probatório estavam estabelecidos na Resolução do 
Conselho Superior da antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo 
(ETFES) n.º 1, de 29 de janeiro de 1993. 

10 - Considerando a divulgação das 
ações, a atuação do núcleo de estudos 
afro-brasileiros e indígenas (Neabi) em 
sua unidade é: 

- O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do Ifes – 
Campus de Alegre, não obstante as dificuldades impostas pelo 
distanciamento social, promoveu a Roda de conversa virtual com o 
tema: “O Racismo Estrutural e suas influências na Educação", em 
dezembro de 2020. O evento foi divulgado na página eletrônica 
institucional (https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-
roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-
educacao) e também nas redes sociais do campus. Foi exibido pelo canal 
Ifes de Alegre no Youtube.   

A composição atual do Neabi (vide Portaria n.º 427, de 4 de dezembro 
de 2020 no endereço:  
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/AD80FA20243EA4F5ECF38E4DC5
34482B?inline) atende às representações dispostas no Regulamento 
Interno dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, aprovado 
pela Resolução CS n.º 27/2020, de 28 de julho de 2020. 

Os membros desse núcleo têm participado ativamente no 
desenvolvimento de ações afirmativas no Ifes por meio das comissões 
locais de verificação da autodeclaração.  

 

 

- Sugerir à Diretoria de Ensino e ao Neabi a 
divulgação de relatório anual das ações 
orientadas às temáticas das identidades, das 
relações étnico-raciais e do racismo na página 
eletrônica e nas redes sociais oficiais do 
campus (Instagran e Facebook). 

 

Apesar de alguns indicadores, principalmente aqueles relativos à infraestrutura, terem sido suprimidos da autoavaliação no ano de 2020, já que estudantes e 
servidores permaneceram praticamente todo o ano em atividades não presenciais e trabalho remoto, esta Diretoria-Geral entende ser importante divulgar todas 
as ações/obras de melhorias/adaptação da infraestrutura da instituição realizadas/em execução.  

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_5_2020_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf
https://www.ifes.edu.br/images/stories/Resolu%C3%A7%C3%A3o_CS_5_2020_-_Aprova_Est%C3%A1gio_Probat%C3%B3rio_Docente.pdf
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao
https://alegre.ifes.edu.br/index.php/noticias/18475-roda-de-dialogos-o-racismo-estrutural-e-suas-relacoes-com-a-educacao
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/AD80FA20243EA4F5ECF38E4DC534482B?inline
http://gedoc.ifes.edu.br/documento/AD80FA20243EA4F5ECF38E4DC534482B?inline
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Os autos referentes às ações/obras de melhorias/adaptação da infraestrutura da instituição podem ser consultados pela comunidade no SIPAC por meio do 
endereço eletrônico: https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf. 

Processo Obra/melhoria 

23149.000921/2020-68 Reforma do Ginásio de Esportes do Ifes Campus de Alegre (em execução) 

23149.001678/2020-96 
Regime Diferenciado de Contratações – RDC Eletrônico n.º 020/2020: Contratação de empresa especializada para adequação e 
ampliação do prédio da pós-graduação do Ifes – Campus de Alegre (em execução) 

23149.002133/2020-33 
Contratação de empresa especializada para adequação e ampliação dos laboratórios dos cursos superiores do Ifes – Campus de 
Alegre (em execução) 

23149.001678/2020-96 
Regime Diferenciado de Contratações – RDC Eletrônico n.º 04/2020: Contratação de empresa especializada em engenharia civil 
para execução de obras: adequação e ampliação do prédio da prédio da pós-graduação do Ifes – Campus de Alegre (em execução)   

23149.002456/2019-45 
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de minigeração de energia solar fotovoltaica ON-GRID 
conectada a rede elétrica existente, com a prestação de serviços de projeto, comissionamento, implantação, suporte técnico e 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para o Ifes - Campus de Alegre (concluído) 

 

Também citamos as seguintes melhorias: 

- a aquisição e instalação do sistema antifurto para o acervo bibliográfico do campus, graças ao esforço coletivo de toda a Diretoria de Planejamento e 
Administração na obtenção de recursos e do suporte e compromissado trabalho da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (concluído em 2020); 

- futura instalação da sala de videoconferência (equipamentos serão instalados no ano de 2021); 

-  recebimento de 42 computadores, os quais serão instalados de acordo com as demandas das diretorias/coordenadorias do campus. 

 

 

Alegre,   26 de março de 2021. 

https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf

