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Apresentação

Prof. Enio Camilo de Lima

     No ano de 2015, o Campus 
Ipojuca completou seis anos 
de funcionamento em nossa 
estrutura permanente. Somos 
um Campus jovem, que venceu 
etapas importantes e tem grande 
potencial de disseminar sabe-
res e produzir conhecimento no 
litoral sul pernambucano.
     Neste Balanço de Gestão e 
Atividades, reunimos algumas 
das principais realizações da 
instituição no ano de 2015. São 
atividades nas área de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Adminis-
tração, idealizadas e levadas 

adiante por profissionais do 
Campus. Essas atividades gera-
ram impacto nas comunidades 
interna e externa e são impor-
tante fonte de aprendizado para 
nossas empreitadas futuras. 
     Passamos por uma fase de 
consolidação de conquistas. 
A partir de 2016, estão lança-
dos novos desafios, entre eles: 
aprimorar o Ensino, de forma 
que nossos estudantes aprovei-
tem seus cursos e tenham êxito 
em sua formação; diversificar e 
aprofundar as iniciativas na área 
de Extensão, em maior conso-
nância com as necessidades dos 
cidadãos, organizações e empre-
sas de nosso entorno; ampliar 
nossos projetos de Pesquisa e 
Inovação, orientando esforços 
para a pesquisa aplicada e a so-
lução de problemas concretos.

Boa leitura.

__________________________
Enio Camilo de Lima 

Diretor-Geral do Campus Ipojuca
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Ensino

Emissão de diplomas: em 2015, 
o Campus Ipojuca do IFPE conce-
deu o diploma a 86 técnicos em 
Automação Industrial, Construção 
Naval, Química, Petroquímica e 
Segurança do Trabalho. Os con-
cluintes de 2014.2 e 2015.1 par-
ticiparam de solenidade conjunta 
em janeiro de 2016. 

Oferta de vagas: nas duas edi-
ções do Vestibular 2015 do IFPE, 
o Campus Ipojuca abriu 504 
vagas para os cursos técnicos 

subsequentes e o curso superior 
de Licenciatura em Química. Os 
cursos mais procurados foram 
Automação Industrial – Notur-
no (13,3 candidatos/vaga), na 
primeira entrada; e Construção 
Naval – Noturno (8,25 candida-
tos/vaga), na segunda entrada. 

Aulas Inaugurais: em abril e 
novembro, o Campus Ipojuca re-
cebeu os calouros dos semestres 
2015.1 e 2015.2, respectivamen-
te, com aulas inauguais sobre a 
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missão do Instituto e o funciona-
mento do Campus. Apresenta-
ções do Núcleo de Arte e Cultura 
(NAC), do Grêmio Estudantil e 
de setores de atendimento aos 
alunos fizeram parte da cerimô-
nia de boas-vindas.

Bolsa Permanência e Assis-
tência Estudantil: em 2015, o 
Bolsa Permanência apoiou a 
formação de 307 estudantes 
para ajudar a custear transpor-
te e alimentação. Em outras 24 
ocasiões, estudantes contaram 
com auxílio financeiro extra/be-
nefício eventual para necessida-
des específicas durante o ano. 

Apoio à participação em even-

tos científicos e educacionais: 
foram efetuados 57 pagamentos 
ao longo do ano para a participa-
ção de estudantes em eventos 
complementares à sua formação. 

Proeja: no semestre acadêmico 
2015.2, foram concluídas as ativi-
dades do curso técnico de Agente 
de Observação de Segurança na 
Indústria para primeira turma de 
Educação de Jovens e Adultos no 
Campus Ipojuca..

Monitoria: foram concedidas 24 
bolsas de Monitoria em 2015, 
para estudantes com bom de-
sempenho que colaboram com as 
atividades acadêmicas dentro e 
fora de sala de aula.

Estudantes na aula inaugural do Semestre 2015.1
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Pesquisa e inovação

Bolsas de Iniciação Científi-
ca (PIBIC e PIBIC-Técnico): em 
2015, 13 estudantes do Campus 
Ipojuca iniciaram pesquisa de ini-
ciação científica no marco do pro-
grama de bolsas da rede feral para 
a área, incluindo as modalidades 
PIBIC Técnico, PIBIC Superior e 
PIBIC-CNPq. As bolsas vão até ju-
nho de 2016, quando novos proje-
tos devem ser selecionados.

II Encontro de Iniciação Cien-
tífica e Tecnológica do IFPE (II 

ENICT): em abril, três estudantes 
do Campus Ipojuca apresentaram 
os resultados preliminares de suas 
pesquisas de iniciação científica 
no II ENICT, promovido pela Pró-
-Reitoria de Pesquisa do Instituto 
(Propesq) e pela Direção de Pes-
quisa e Inovação (DPI) do Cam-
pus.  Foi uma oportunidade para 
os estudantes exercitarem técni-
cas de apresentação, receberem 
retorno de avaliadores  indepen-
dentes e planejarem as etapas de 
trabalho seguintes.

Estudantes apresentam trabalhos em eventos científicos do IFPE
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Participação em Congressos e 
Feiras do IFPE: Pesquisas de-
senvolvidas por estudantes do 
Campus Ipojuca foram levadas a 
eventos sistêmicos do IFPE. No 
Congresso de Iniciação Científica 
do IFPE (Conic), bolsistas do PI-
BIC e PIBIC-Técnico participaram 
da exposição oral e de banners; 
na II Feira de Gastronomia do 
IFPE, realizada no Campus Cabo 
de Santo Agostinho, três estudan-
tes apresentaram trabalhos sobre 
segurança em cozinhas industriais 
e produção de biodiesel a partir 
de óleo de cozinha; na Semana 
do Meio Ambiente & dos Cursos 

Técnicos do Campus Ipojuca, foi 
exposto sistema de automação de 
torneiras para economia de água.

Participação no JIC: os 13 es-
tudantes do Campus Ipojuca que 
iniciavam suas pesquisas de ini-
ciação científica participaram, em 
setembro, da III Jornada de Ini-
ciação Científica do IFPE, que 
ocorreu no Campus Belo Jardim. 
Na JIC, os estudantes tiveram ofi-
cinas sobre metodologia científica 
e técnicas de apresentação, co-
nhecimentos necessários para o 
bom desenvolvimento de seus tra-
balhos.
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Extensão

Núcleo de Arte e Cultura: a 
iniciativa e o apoio do Núcleo de 
Arte e Cultura (NAC) foram deci-
sivos para muitas das atividades 
realizadas no Campus Ipojuca. 
O grupo também foi convidado 
para apresentações em eventos 
sistêmicos do IFPE. O Núcleo 
conta atualmente com 16 estu-
dantes bolsistas e 06 voluntá-
rios.
 
Parceria com a Secretaria 
de Educação de Ipojuca: em 
fevereiro, a Direção discutiu com 

Chá Literário lembra o Dia Internacional da Mulher no Campus

a secretaria municipal de Edu-
cação estratégias para ampliar a 
interação entre a comunidade do 
Campus e os estudantes da rede 
de ensino municipal de Ipojuca. 
Em diversas ocasiões durante o 
ano, estudantes da rede pública 
em Ipojuca estiveram no Cam-
pus para participar de eventos 
culturais e científicos. 

Chá Literario, Exposições, 
Saúde e Beleza no Dia Interna-
cional da Mulher: uma série de 
atividades marcou o Dia Inter-

08



nacional da Mulher no Campus 
Ipojuca, incluindo um chá literá-
rio, com poemas e textos sele-
cionados escritos por mulheres; 
campanhas de saúde, corte de 
cabelo e oficinas de beleza. Na 
data também foram lançadas as 
exposições “Mulheres na Ciên-
cia” e “Mulheres da Literatura”, 
mostra sobre brasileiras céle-
bres que ficou em exposição na 
Biblioteca.

Coaching Profissional: servido-
res participaram de palestra sobre 
coaching e desenvolvimento de 
carreira promovida no Campus 
Ipojuca. 

Estágios: o Campus Ipojuca 
celebrou 13 convênios diretos de 
estágio em 2015, totalizando 71 
convênios vigentes com em-
presas e centrais de estágio. Em 
2015, apesar das dificuldades 
impostas pelo menor ritmo de ati-

vidade econômica no país, foram 
assinados contratos para viabilizar 
o estágio de 138 estudantes.

Parceria com o Estaleiro Atlân-
tico Sul (EAS): Desde maio, 
diversos encontros discutiram 
possibilidades de parceria en-
tre o Campus Ipojuca e a nova 
equipe de gestão do Estaleiro 
Atlântico Sul (EAS). Em 2015, 
concretizou-se um programa de 
estágio exclusivo que absorveu 
22 estudantes de vários cursos 
técnicos, sete deles já efetivados 
pela empresa.

São João no Campus: a festa 
de São João do Campus Ipojuca 
encerrou a Semana do Meio Am-
biente & dos Cursos Técnicos, no 
final de junho, com comida típica, 
forró e apresentações culturais do 
Núcelo de Arte e Cultura.

São João do IFPE - Ipojuca

Reunião com a equipe do EAS
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Núcleo de Astronomia: em 
junho, o Núcleo de Astronomia 
recebeu estudantes do Ensino 
Fundamental de Califórnia, co-
munidade em frente ao Campus, 
para uma aula introdutória sobre o 
sistema solar. Ao longo do ano, o 
Grupo marcou presença com ativi-
dades durante os eventos científi-
cos e do Campus Ipojuca.

Pronatec: receberam certificado 
do 45 estudantes que concluíram 
os cursos do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico ao 
Emprego (Pronatec) em 2015. No 
último ciclo, o Campus ofereceu 
pelo Pronatec os cursos de Auxi-
liar Administrativo, Agente de In-
formações Turísticas e Montador 
e Reparador de Computadores.

Dia dos Professores e Dia do 
Servidor Público: em outubro, o 
Núcleo de Arte e Cultura coman-

dou atividade em homenagem aos 
servidores do Campus Ipojuca.

Outubro Rosa: o Campus aderiu 
à Campanha Outubro Rosa, para 
conscientização sobre exames 
de rotina para a saúde da mulher. 
Houve  palestra sobre câncer de 
mama e plantão de uma equipe 
de saúde estadual para a realiza-
ção de exames citológicos.

Oficina de Estilo no Dia da 
Consciência Negra: em novem-
bro, estudantes e servidores do 
Campus participaram de oficina 
para confecção de turbantes e 
acessórios de estilo afro. A ofi-
cina contemplou debates sobre 
preconceito e a estética negra e 
gerou uma exposição de fotos exi-
bida no III Encontro de Extensão 
do IFPE (ENEXT), em Pesqueira.

Cantata de Natal: o Núcleo de 
Arte e Cultura encerrou suas ativi-
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dades em 2015 com uma Cantata 
Natalina, elevando o espírito da 
comunidade.Também ficou a car-
go  do grupo a decoração de Natal 
do Campus. Na mesma semana, 

a campanha Dezembro Fraterno 
recolheu brinquedos para presen-
tear crianças vivendo em uma casa 
de apoio municipal no bairro de 
Camela.
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Estrutura e Administração

Aquisições de Hardware e Sof-
tware: compra e instalação de 
40 computadores em salas de 
aula e administrativas, além de 
de softwares requisitados pela 
comunidade acadêmica.

Modernização da rede de Inter-
net: reestruturação do sistema 
de conexão sem fio, para supor-
tar navegação por celular, tablets 
e computadores pessoais.

Geradores e Fonte de Energia: 
a instalação de um grupo gera-
dor de emergência e de uma fon-
te nobreak no servidor de dados 
do Campus passaram a permitir 
que as atividades acadêmicas e 
administrativas do Campus con-
tinuem quando houver queda de 
energia na região. .

Miniauditório em Container

Novo Miniauditório e ambien-
tes em container: em 2015, 
concluiu-se a implantação dos 
ambientes em container. A nova 
estrutura alternativa abriga um 
miniauditório com capacidade 
para 120 pessoas, as coordena-
ções de curso e salas de aula 
para o curso de Construção Na-
val. Também foram criados espa-
ços para o alojamento de servi-
dores e para almoço e descanso 
dos funcionários terceirizados. 

Sala dos Servidores: em abril, 
foi inaugurada a Sala dos Servi-
dores, espaço para encontro de 
técnico-administrativos durante 
os horários de pausa. No fim do 
ano, viabilizou-se a ampliação 
do espaço da Copa, no Bloco A. 

Sala dos Servidores
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Aquisições para os laborató-
rios: aquisições do Campus e 
doações de equipamentos, como 
os kits de robótica da Fiat, 
permitiram a suplementação 
de laboratórios de Automação 
Industrial e Construção Naval, 
com novos equipamentos para 
práticas envolvendo CNC, motor 
a combustão e ensaios de mate-
riais, entre outras.

Sala do CELLE: o Campus 
Ipojuca inaugurou sala de aula 
equipada para os cursos do 
Centro de Libras e Línguas Es-
trangeiras (CELLE). A comissão 
de implementação já aprovou o 
Regulamento do CELLE-Ipojuca 

e se prepara para o início das 
atividades regulares do espaço. 
Estações de monitoramento 
de ar: parceria com a Refinaria 
Abreu e Lima  garantiu a insta-
lação de uma estação de moni-
toramento do ar no terreno do 
Campus, para controle da emis-
são de gases dos processos 
químicos. Técnicos da empresa 
também vieram ao instituto moni-
torar o nível de ruído provocado 
pela refinaria nas salas de aula e 
espaços externos.

Troca dos portões e casas de 
gases: foi realizada a substitui-
ção dos portões de entrada, dos 
quadros de energia e das casas 

Sala do CELLE, equipada para o ensino de língua estrangeira
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de gases do Campus.

Reconhecimento de Saberes e 
Competências: o IFPE avalizou 
o direito à remuneração por RSC 
para 34 docentes do Campus 
Ipojuca, que a partir das ativida-
des desempenhadas puderam 
obter gratificação corresponden-
te ao nível seguinte de titulação. 

Apoio à capacitação: o Cam-
pus Ipojuca seguiu sua política 
de valorizar a formação dos 
servidores, concedendo horário 
especial e recursos para capaci-
tação sempre que possível e no 
interesse da Administração.

Renovação dos crachás fun-
cionais: em outubro, o Campus 
Ipojuca adquiriu novas creden-
ciais funcionais, atendendo à 
demanda criada pela renovação 
do quadro e ao novo padrão 
estabelecido pela Reitoria. 

Esportes e Qualidade de Vida: 
servidores aprovaram junto à 
Direção diferentes atividades no 
marco do programa de Qualida-
de de Vida no Trabalho (QVT), 
que autoriza a dedicação de 
duas horas de trabalho por se-
mana para atividades de promo-
ção da saúde e bem-estar. 

Quadra de vôlei de praia: em 
novembro, parceria permitiu 
a doação de areia adequada 
para a montagem da quadra. A 
demanda por um espaço para 
prática esportiva partiu de servi-
dores e estudantes.

Em andamento:

- Renovação do espaço de 
convivência, incluindo nova 
licitação para os serviços de 
cantina e instalação de mesas e 
bancos fixos.

- Estudo técnico para a instala-
ção de portas de segurança 
dos Laboratórios de Química.

- Solicitação orçamentária para 
aquisição de equipamentos para 
os futuros Laboratório de Fabri-
cação (Fab Lab) e Laboratório 
de Microbiologia.

Quadra de Vôlei de Praia
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Eventos Científicos

Forum Mundial: O III Fórum 
Mundial de Educação Profissio-
nal e Tecnológica, realizado em 
Olinda entre os dias 26 e 29 de 
maio de 2015, ofereceu a profis-
sionais e estudantes a oportuni-
dade única de participar de um 
congresso internacional sobre 
Educação Profissional. Servido-
res do Campus Ipojuca integra-
ram o comitê organizador e, em 
fevereiro, evento de lançamento 
convidou a comunidade a par-
ticipar com a apresentação de 

trabalhos. Na semana do even-
to, o ônibus do Campus ficou à 
disposição dos participantes em 
várias viagens até o Centro de 
Convenções.
   A edição pernambucana do 
Fórum Mundial contou com 
dezenas de paineis, cerca de 
300 atividades autogestionadas, 
expositores de toda a rede fe-
deral e mais de 2.500 pôsteres 
com trabalhos desenvolvidos em 
instituições de ensino técnico. 
 

Participação da comunidade acadêmica no III Fórum Mundial de Educa-
ção Profissional e Tecnológica, organizado pelo IFPE

15



Atividades na Semana do Meio Ambiente & dos Cursos Técnicos

16

Semana do Meio Ambiente & 
dos Cursos Técnicos: entre 8 e 
11 de junho de 2015, palestras, 
oficinas e atividades científicas 
e culturais integraram a Semana 
do Meio Ambiente & dos Cursos 
Técnicos do Campus Ipojuca. 
     As atividades foram encabe-
çadas por convidados, servido-
res docentes e não-docentes e 
estudantes do IFPE. Entre os 
temas debatidos estiveram as 
mudanças climáticas, a crise 
hídrica e propostas de economia 
de água; e a gestão ambiental 
de ecossistemas locais na região 

de Ipojuca, além de assuntos 
atuais ligados aos cursos técni-
cos do Campus.     
   Representantes do Complexo 
de Suape, do IBAMA, de outras 
instituições de ensino e de em-
presas da região metropolitana 
montaram atividades voltadas 
aos estudantes do Campus. 
Alunos da rede pública municipal 
e estadual na cidade de Ipojuca 
também participaram das ativi-
dades da Semana, e aproveita-
ram a oportunidade para conhe-
cer melhor a oferta de cursos do 
IFPE - Campus Ipojuca.



II Seminário Nacional do En-
sino Tecnológico em Cons-
trução Naval: o IFPE-Campus 
Ipojuca recebeu, em dezembro, 
a segunda edição do Seminário 
Nacional do Ensino Técnico 
e Tecnológico em Construção 
Naval. Gestores, docentes e 
estudantes de instituições de 
ensino de todo o Brasil pu-
deram discutir os desafios da 
formação técnica na área naval 
e as dificuldades conjunturais 
do mercado na atualidade.
    Organizada pela coordena-
ção de Construção Naval, com 
apoio da direção do Campus 
e recursos do CNPq, a segun-
da edição do evento surgiu da 
interação entre o IFPE-Campus 

Ipouca, o IFF-São João da Barra 
e o IFCE-Acaraú, campi de 
institutos federais que oferecem 
o curso de Construção Naval. O 
evento também trouxe represen-
tantes de universidades, escolas 
privadas e da indústria naval nas 
regiões Norte, Nordeste, Sul e 
Sudeste do Brasil. 

Palestras do Seminário Naval, no 
miniauditório do Campus
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Despesas e Investimentos

     A planilha a seguir apresenta os principais componentes de 
custo das despesas e investimentos realizados pelo Campus 
Ipojuca em 2015. Para uma descrição mais detalhada dos itens 
adquiridos, consulte a planilha no site ifpe.edu.br, aba Ipojuca >> 
Administração e Planejamento. 
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