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16 DE OUTUBRO DE 2009
Primeira solenidade de formatura do Campus Ipojuca: 
foram 91 formandos.

19 A 24 DE OUTUBRO DE 2009
Realizada a I Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Ipojuca, com o tema “Ciência e Tecnologia: a força do 
desenvolvimento”, em pareceria com a prefeitura e com o 
governo do Estado. 

11 DE NOVEMBRO DE 2009 
Solenidade de inauguração do prédio definitivo do Campus 
Ipojuca, com a presença de autoridades da Presidência da 
República, do Ministério da Educação e do Governo do 
Estado de Pernambuco.

DEZEMBRO DE 2009
O IFPE-Campus Ipojuca torna-se uma das entidades 
integrantes do Fórum Suape Global, instância de articulação 
de provedores de recursos, bens e serviços para a indústria 
de petróleo, gás, offshore e naval.

AGOSTO DE 2014
Inauguração das salas modulares permitem a ampliação da 
Biblioteca e da Sala de Estudos do Campus, além da criação 
de uma praça de atendimento aos estudantes, próxima da 
área de Convivência. 

AGOSTO DE 2017
Colação de grau da primeira turma do curso de Licenciatura 
em Química.

OUTUBRO DE 2017
Aprovação orçamentária do Ministério da Educação (MEC) 
para construção do prédio definitivo da Biblioteca do 
Campus Ipojuca.

DESDE O INÍCIO…

MAIS DE 800 PROFISSIONAIS FORMADOS
O Campus Ipojuca já formou técnicos em Automação 
Industrial, Construção Naval, Petroquímica, Química e 
Segurança do Trabalho. Em 2017, formou-se a primeira 
turma do curso de graduação oferecido pelo Campus, 
Licenciatura em Química.

MAIS DE 35 PROJETOS DE PESQUISA CONCLUÍDOS 
OU EM ANDAMENTO
A pesquisa científica é um dos eixos de atuação do IFPE, 
com enfoque especial em pesquisa aplicada – 
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas para 
problemas da sociedade e melhora dos processos 
produtivos. Programas de apoio à Iniciação Científica 
contribuem para envolver os estudantes do Campus Ipojuca 
em atividades de pesquisa.

MAIS DE 30 PROJETOS DE EXTENSÃO CONCLUÍ-
DOS OU EM ANDAMENTO 
As atividades de extensão contribuem para a inserção do 

Campus Ipojuca na sociedade e nas comunidades de seu 
entorno. Os projetos apoiados pela pró-Reitoria de Extensão 
do IFPE envolvem a oferta de educação e treinamento a 
comunidades externas, cooperação com empresas da região 
e trabalhos sobre questões sociais e culturais, entre outras 
iniciativas.

MAIS DE 100 CONVÊNIOS DE ESTÁGIO 
A realização de estágio está prevista na formação dos 
técnicos do Campus Ipojuca, complementando a carga 
horária de aulas teóricas e práticas no IFPE. Mais de 100 
empresas e instituições já receberam estudantes do Campus 
em oportunidades de estágio.

ATUALMENTE: 

. 5 CURSOS TÉCNICOS
Automação Industrial, Construção Naval, Petroquímica, 
Química, Segurança do Trabalho

. 1 CURSO SUPERIOR 
Licenciatura em Química

 

DEZ ANOS DE IFPE-CAMPUS IPOJUCA (2007-2017)

31 DE OUTUBRO DE 2007 
Aula inaugural do Campus Ipojuca, que começa a 
funcionar na sede provisória do então CEFET – UNED 
Ipojuca, o “Cefetinho”.

05 DE NOVEMBRO DE 2007 
Começam as aulas regulares dos cursos do IFPE-Campus 
Ipojuca. São 216 alunos, nos cursos de Automação 
Industrial, Química e Segurança do Trabalho.

12 DE MAIO DE 2008
O Campus Ipojuca passa a funcionar em sede própria, ainda 
com parte das obras em andamento.

NOVEMBRO DE 2009 
Em parceria firmada com a Petroquímica Suape, o Campus 
Ipojuca começa a ministrar o curso de qualificação em 
Processos Químicos a 46 candidatos aprovados em concur-
so da instituição, como etapa final do processo seletivo. 
Outras edições do curso qualificaram, no total, mais de 120 
técnicos.

FEVEREIRO DE 2011
Começam as aulas da primeira turma do curso técnico em 
Petroquímica.

JULHO DE 2011
Inauguração da Fase II das obras do Campus Ipojuca, com 
blocos exclusivos para salas de aula.

FEVEREIRO DE 2012
Conclusão dos cinco blocos permanentes que compõem o 
Campus Ipojuca, ampliando o número de laboratórios e 
salas de aula.

18 DE AGOSTO DE 2012
Primeira formatura do curso técnico de Petroquímica; 
parceria com a Petroquímica Suape viabilizou o ingresso de 
100% dos técnicos formados em programa de estágio na 
empresa.
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62 SERVIDORES DOCENTES
Cerca de 35% do corpo docente do Campus Ipojuca é 
formado por doutores, e 40% por mestres em sua área de 
atuação. O IFPE apoia a formação continuada dos docentes, 
para que se mantenham atualizados com relação ao 
desenvolvimento do mercado.

50 SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
Mais de dez carreiras de técnico-administrativos em 
Educação do Executivo Federal compõem a equipe 
multiprofissional do Campus Ipojuca, responsável pela 
execução de atividades finais e de apoio nas áreas de 

Administração e Planejamento, Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

8 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
O IFPE implementa, no Campus Ipojuca, oito programas de 
Assistência Estudantil, que têm por objetivo apoiar o 
estudante em seu percurso formativo e viabilizar sua 
permanência e êxito no curso escolhido. Entre os programas 
destacam-se o Bolsa Permanência, voltado a estudantes em 
situação de vulnerabilidade econômica e social, e os 
auxílios para apoio à participação em eventos científicos e 
visitas técnicas.
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EXPEDIENTE

Anália Keila Rodrigues Ribeiro
Reitora do IFPE

Enio Camilo de Lima 
Diretor-geral do Campus Ipojuca

Francisco Ângelo Silva Neto
Diretor de Administração e Planejamento

Luciene Lira de Souza
Diretora de Ensino 

Viviane Lucy Santos
Wilmar Ferreira da Silva Júnior (em exercício)
Diretor de Extensão, Pesquisa e Inovação 

17 SALAS DE AULA 
As salas de aula do Campus Ipojuca são equipadas com 
ar-condicionado e um kit multimídia que inclui computador, 
projetor e caixa de som. Todas as dependências também têm 
conexão wi-fi livre para estudantes, servidores e visitantes.

ESTRUTURA

NÚCLEOS DE ENSINO E EXTENSÃO EM ATIVIDADE
• Centro de Libras e Línguas Estrangeiras (CELLE) 
• Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais  
  (NAPNE)
• Núcleo de Astronomia 
• Núcleo de Arte e Cultura (NAC)
• Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas  (NEABI)
• Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade (NEGED)

BIBLIOTECA, SALA DE ESTUDO, GABINETES DE 
PESQUISA
As expansões do Campus Ipojuca foram planejadas para
abrigar o acervo da Biblioteca, espaços para estudo 
individual e em grupo e gabinetes para trabalho e 
pesquisa dos docentes. Em outubro de 2017, foi autori-
zada a construção da sede definitiva da Biblioteca do 
Campus, que terá 833 metros quadrados, com espaço 
multimídia, cabines de estudos, laboratório de informá-
tica, salão de leitura e acervo geral.

18 LABORATÓRIOS
Laboratório de Microbiologia / Laboratório de Informática / 
Laboratório de Análise Instrumental / Laboratório de Quími-
ca Analítica e Orgânica / Laboratório de Química Geral / 
Laboratório de Software / Laboratório de Eletrônica / Labora-
tório de Comandos Elétricos / Laboratório de Controle de 
Processos / Laboratório de Fluido Mecânica / Laboratório de 
Manufatura e Metrologia / Laboratório de Desenho Técnico / 
Laboratório de Higiene Industrial / Laboratório de Atendi-
mento Pré-Hospitalar / Laboratório de Corte Térmico e 
Conformação de Chapas / Laboratório de Solda / Laboratório 
de Ensaios Mecânicos / Laboratório de Fibra de Vidro.


