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No ano de 2020, tivemos que vivenciar um cenário inesperado, totalmente desconhecido e
angustiante, decorrente de uma pandemia. Contudo, não paramos nossas atividades escolares,
tivemos que nos reinventar e todos tiveram que utilizar plataformas virtuais. As obras
estruturais, em função de melhorias na escola, se mantiveram com o intuito de nos
modernizarmos e ofertarmos sempre uma educação pública, gratuita e de qualidade à população.
Muitos servidores foram além das atribuições que já executam e desenvolveram ações junto à
comunidade no combate à pandemia. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a todos os
servidores do campus Nova Venécia pela excelência, seriedade e compromisso de todos, mesmo
diante desse cenário pandêmico. Esperamos que, em breve, voltemos ao nosso convívio social,
com nossos abraços calorosos e toda nossa aglomeração!
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Editorial

Apresentação
O Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia, teve suas atividades iniciais no
ano de 2008, ofertando 02 cursos técnicos: um de Edificações e outro de Mineração, mas hoje
conta com 03 cursos técnicos (Edificações, Mineração e Meio Ambiente), 03 cursos superiores
( Licenciatura em Geografia, Bacharel em Geologia e Bacharel em Engenharia Civil), além de
cursos de pós-graduação lato sensu.

1. Diretoria de Pesquisa Pós-graduação e Extensão
(DPPGE)
A Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do campus foi reestruturada em 2017 na
gestão do professor Anderson Rozeno Bozzetti Batista, tendo à frente da mesma o Professor Dr.
Ediu Carlos Lopes Lemos e uma equipe formada pela docente Késia Zoteli de Oliveira Delevedove
(como coordenadora geral da extensão), além das servidoras, Paula Salvador e Simoni Biral dos
Santos (assistentes em administração).

O trabalho da diretoria ficou estruturado de forma a atender melhor os três turnos, tanto para o
público interno como para o público externo, tendo como objetivo levar informação pertinente à
pesquisa, à pós-graduação e à extensão aos discentes, docentes, servidores administrativos e
público em geral.
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Em 2020 tivemos 16 ações de extensão cadastradas no campus, no entanto, devido ao período
pandêmico, algumas atividades tiveram que ser suspensas devido à necessidade dos encontros
presenciais. Mas, ainda assim, foi possível desenvolver 10 (dez) ações de extensão no campus
Nova Venécia no decorrer do ano de 2020, dentre elas:
a. Programa Núcleo de Arte e Cultura – Campus Nova Venécia, coordenado pelo professor
Ademir Adeodato;
b. Programa de fomento à formação para o trabalho, educação e cidadania (PROFTEC),
coordenado pelo professor Hedeone Heidmam da Silva;
c. Projeto de Assessoramento do Processo de Certificação Orgânica por meio de Organização de
Controle Social – OCS – no município de Nova Venécia, coordenado pelo técnico em assuntos
educacionais Educardo Lucindo Rodrigues da Cunha;
d. Curso de extensão EAD Algoritmos e Estruturas de Dados em Python, coordenado pelo
professor Guilherme Tebaldi Meira;
e. Evento “IV Semana da Consciência Negra do IFES campus Nova Venécia”, coordenado pelo
técnico em assuntos educacionais Educardo Lucindo Rodrigues da Cunha;
f. Evento “Violência Contra a Mulher - Educação é a Solução, coordenado pelo professor
Weverton Pereira do Sacramento.
g. Projeto Aprendizagem Ativa, coordenado pela professora Jaqueline Frigério Donadia.
h. "Feira Ressignifica, coordenado pela professora Marina Brugger Silva.

Ainda, em meio às dificuldades de enfrentamento à doença, causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2), houve ações que puderam auxiliar na redução do impacto da doença na população e nos
profissionais de saúde:
a. Produção e Distribuição de Máscaras de Proteção para Profissionais de Saúde, coordenador
pelo
professor Raphael de Melo Borges, o que contribuiu para a proteção de 984 profissionais.
b. Nova Venécia em Ação, coordenado pela técnica administrativa Vírginia Belcavello, tendo
beneficiado 60 famílias com kit higiene e cestas básicas.
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2. Coordenadoria geral de extensão
2.1 Ações de extensão 
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Para as ações que foram suspensas devido à pandemia, estratégias continuaram sendo
planejadas e estudadas a fim de darem continuidade às atividades em momento oportuno:

a. Programa Transformando Vidas, coordenado pelo técnico administrativo Sollyvan Rangel;
b. Projeto A Litoteca Ifes nas Escolas Públicas de Nova Venécia, coordenado pela professora
Viviane
Viana Coelho;
c. Projeto Assistência Técnica Pública e Gratuita para o município de Nova Venécia, ES;
d. Curso “Construção Civil, Uma Abordagem Geral: Calçada Cidadã; Escadas; Dry-Wall, Alvenaria
Estrutural, Carbonatação, Tipos de Fundações”, coordenado pela professora Maria de Lourdes de
Oliveira;
e. Projeto “Análise de um Canteiro de Obras”, coordenado pela professora Morgana Moreschi;
f. Curso “Iniciação e aprimoramento de modalidade esportiva em futsal”, coordenado pelo
professor Douglas Colombi. 

As ações de extensão do campus foram desenvolvidas com equipes empenhadas, compostas por
servidores, alunos e parceiros como instituições públicas e privadas, ONG’s e associações locais. 

Buscando aproximar o aluno do mercado de trabalho e oportunizar o desenvolvimento na sua
formação, a coordenadoria geral de extensão do campus, em agosto de 2019, trouxe os
representantes da Federação de Juniores do Espírito Santo para apresentar aos alunos dos
cursos de graduação a possiblidade de se ter um Empresa Júnior (EJ) em nossa instituição.
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2.2 Empresa Júnior (EJ)
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O Diretor Geral esteve a todo instante dando total apoio à iniciativa. Alguns alunos dos cursos de
Geologia e Engenha Civil se uniram e passaram a trabalhar para a criação da primeira empresa
júnior do campus. No ano de 2020, os alunos envolvidos se organizaram e fizeram toda
tramitação administrativa da documentação nos órgãos competentes para legalizar a empresa
Everest JR, que hoje se encontra legalizada e pronta para iniciar suas atividades.

Ainda em 2020, o Diretor Geral não mediu esforços e conseguiu, através de emenda parlamentar,
recursos financeiros para construção de uma sede para a Everest JR, a primeira empresa júnior
do campus, bem como a aquisição de todo mobiliário necessário.
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Um dos compromissos da atual gestão, ao assumir em 2017, foi incentivar as atividades
relacionadas à pesquisa e à extensão. Para isso, a Direção Geral tem sempre incluído em seu
planejamento a disponibilização de recursos de custeio para a publicação de editais próprios.

A partir do início de 2018, foram publicados os editais internos de PIBIC/PIBIC Jr, de extensão e
de auxílio para participação de servidor em eventos para apresentação de trabalhos científicos.
No ano de 2020, surgiu como novidade o lançamento do edital de auxílio à participação de
estudantes em eventos para apresentação de trabalhos científicos.

Neste ano de 2021, mantiveram-se todos os editais do ano anterior, e como lançamento inédito,
o edital de auxílio ao servidor para publicação de artigos em revistas.

Segue abaixo a relação dos editais internos publicados em nossa página e que trazem diversas
oportunidades aos servidores e aos estudantes no ano de 2021.
Edital DPPGE 01/2021 - Apoio a servidores para apresentação de trabalhos em eventos
científicos.
Edital DPPGE nº 02/2021 – Apoio à participação de estudantes em eventos. Edital
DPPGE 03/2021 - PIBIC / PIBIC Jr campus Nova Venécia.
Edital DPPGE 04/2021 - (PRODIF) auxílio a publicações científicas.

MORGANA MORESCHI - com o projeto de pesquisa sobre “Estudo da gestão dos resíduos de

PILLAR DE OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES - com o projeto de pesquisa sobre “Estudos de

MANUELA CORRÊA PEREIRA - com o projeto de pesquisa sobre “Mapeamento do potencial

GUILHEME GONÇALVES COSWOSK - com o projeto de pesquisa sobre “Geoprocessamento

construção civil no município de Nova Venécia – ES”.

mineralogia magnética nas rochas da Pedra do Elefante, Suíte Aimorés (Orógeno Araçuaí) na
cidade de Nova Venécia, ES”.

espeleológico da região noroeste do ES”.

como aliado para análise dos fatores que potencializam a expansão dos casos de Covid-19”.
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3. Editais internos relacionado às  atividades de Pesquisa
e Extensão

 4. Servidores com projetos aprovados em edital interno
(DPPGE 10/2020)
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- Vanessa Tiburtino – Técnica em Assuntos Educacionais
Evento: II Simpósio sobre a Análise do Discurso Crítica na UECE - Universidade Estadual do
Ceará. O evento ocorreu de forma on-line, em 2020. O trabalho apresentado teve como título:
“Capas de revistas e seus efeitos de sentido: um estudo sob a ótica da Análise Crítica do
Discurso e da Gramática do Design Visual”.

Evento: XII SINPEL – Seminário Integrado de Pesquisa em Linguística – Desafios e impactos
contemporâneos: Linguística em tempos de pandemia. O evento promovido pela Universidade
Federal de Santa Catarina ocorreu de forma on-line, em 2020. O trabalho apresentado teve como
título: “Educação Linguística e Letramentos: práticas emancipadoras nas aulas de língua inglesa”.

Evento: I Congresso Nordestino de Linguística Aplicada (I CONELA), promovido por várias
instituições de ensino do Nordeste brasileiro, ocorreu de forma on-line, em 2020. O trabalho
apresentado teve como título: “O livro didático de Língua Inglesa: panorama histórico e
possibilidades sob o viés dos Multiletramentos”.

Evento: XIV CILTec-online – Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online,
promovido por FALE/UFME, grupo Texto Libre e UFVJM, ocorreu de forma on-line, em 2020. O
trabalho apresentado teve como título: “Narrativa de aprendizagem de tecnologia digital:
possibilidades investigativas a partir de memórias”.

- Suellen Pereira Miotto Lourenço - Professora 
Evento: III Congresso Internacional e V Congresso Nacional Africanidades e Brasilidades em
Educação, ocorreu em novembro de 2020. O trabalho apresentado teve como título: “Leitura
literária temática no Ensino Médio: a questão racial em dois contos de Machado de Assis”.

- Guilherme Gonçalves Coswosk - Técnico em geoprocessamento 
Evento: o XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE Porto Alegre - RS ocorreram
de forma on-line, em 2020. Os trabalhos apresentados tiveram como títulos: “Diagrama de cadeia
causal como técnica de gestão compartilhada de recursos hídricos” e “Mapeamento coletivo
como técnica de gestão compartilhada de recursos hídricos”.
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5. Participação dos servidores em eventos 2020 
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- Ediu Carlos Lopes Lemos - Professor
Evento: 9º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, ocorreu de forma on-line, em 2020.
Os trabalhos apresentados tiveram como títulos: “A urbanização e suas implicações na bacia
hidrográfica na cidade de Nova Venécia-ES” e “Análise das condições ambientais no entorno das
nascentes no córrego do Frigério, Nova Venécia-ES”.

Destaque e premiação

Dois planos de trabalho do projeto de Pesquisa intitulado: “Análise da viabilidade de reutilizar o
Plástico Tipo 2 para a produção de fôrmas de elementos estruturais de concreto” de
Coordenação do Professor Raphael Melo Borges foram premiados com 3º e 4º lugar na Feira de
Ciências do Norte Capixaba, que ocorreu de 30/11/2020 a 04/12/2020.
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- Roney Marcos Pavani - Professor 
1. Revista RUMOS DA HISTÓRIA. Artigo: Legisladores e intérpretes: Juan Donoso Cortés e os
conflitos políticos na Espanha Oitocentas (1833-1853).

2. Revista Dimensões (UFES). Artigo: "Que queres de mim, mulher?" ((Jó 2,4) O papel feminino
nas comunidades cristãs dos primeiros séculos).

Textos publicados no periódico Correio9 (tanto on-line quanto na versão impressa) de Nova
Venécia, no mesmo período:
1. A Roda da Fortuna (Correio9, edição de 29/01/2021)
2. Alma sitiada (Correio9, edição de 11/12/2020)
3. O Espelho dos Mil Sábios (Correio9, edição de 15/12/2020)
4. Breves apontamentos sobre o processo de independência do Brasil (Correio9, edição
eletrônica de 01/12/2020)

- Vanessa Tiburtino - Técnica em Assuntos Educacionais 
Anais do EVIDOSOL/CILTEC-Online.
Título do artigo: “Narrativa de Aprendizagem de tecnologia digital: possibilidades investigativas a
partir de memórias”. Volume: 9. Número da Página Inicial: 1 Número da Página Final: 7
Divulgação: Meio digital.

Capítulo de Livro:
Título do capítulo: “A dimensão crítica como potencialidade para prática transformada no ensino
de Línguas”. Título do livro: Ensino na educação básica: linguagens e perspectivas. Divulgação:
Impressa. Número de Páginas: 23 páginas (p. 40 a 62) Editora Encontrografia.

Trabalho em anais
Título dos Anais: Estudos de Linguagem em Perspectiva: caminhos da interculturalidade.
Título do artigo: “O discurso midiático do agronegócio no contexto brasileiro: algumas
considerações a partir do olhar da análise discursiva crítica e da semiótica social”.
Volume: 1 Fascículo: 1 Série: 1 Número da Página Inicial: 2154 Número da Página Final: 2162
Divulgação: meio digital.
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6. Publicação de artigos em periódicos e publicação em
livros no ano de 2020
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Título dos Anais: EVIDOSOL/CILTEC-Online. Título do artigo: “Narrativa de aprendizagem de
tecnologia digital: possibilidades investigativas a partir de memórias”.
Volume: 9 Número da Página Inicial: 1 Número da Página Final: 7. Divulgação: Meio digital

Título dos Anais: Conquistas e desafios dos estudos linguísticos na contemporaneidade. Título do
artigo: “Os multiletramentos na aula de inglês: práticas possíveis, abordagens transformadoras”.
Volume: 1 Fascículo: 1Série: 1 Número da Página Inicial: 360 Número da Página Final: 366

- Douglas Colombi Cuquetto - Professor
Publicação de e-book: "A capoeira adaptada como alternativa de melhoria da qualidade de vida
de pessoas com deficiência: desafios e possibilidades”. Edifes. Vitória-ES. 97 pag. ISBN: 978-65-
89716-01-3 .

- Rômulo Furtado Faria - Professor 
1- REVISTA IFES CIÊNCIA. Artigo: “Análise e percepção de segurança em atividades de
mineração na região noroeste do Espírito Santo”, v. 6, p. 3-20, 2020.

2- Publicação de E-book: “Estudo de caso: perfil de perda no beneficiamento da rocha
Ornamental”. Brazilian Journal Development. Curitiba. v. 6, p. 38737-38745, 2020. 

3- Publicação de E-book: Título: “Barragem de Rejeito em Questão”. Amazon.com. 70 pag. ISBN.
978-65-00-17004-7.

- Ediu Carlos Lopes Lemos- Professor
Capítulo de Livro
LEMOS, E. C. L. DEGRADAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. In:
Luis Ricardo Fernandes da Costa. (Org.). Gestão de recursos hídricos e sustentabilidade 5. 1ed.
Ponta Grossa: Editora Atena, 2020, v. 5, p. 17-30.

Resumo publicado em anais de evento
SCOLFORO, L. P. L.; ALVES, G. L. E.; LEMOS, E. C. L. A URBANIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA
BACIA HIDROGRÁFICA NA CIDADE DENOVA VENÉCIA-ES. In: 9 SIGABI, 2020, TRÊS RIOS - RJ. 9º
Anais Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade ISSN 2525-4928,2020.
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BIS, T. V.; LEMOS, E. C. L. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO ENTORNO DAS
NASCENTES NO CÓRREGO DO FRIGÉRIO, NOVAVENÉCIA-ES. In: 9 SIGABI, 2020, TRÊS RIOS -
RJ. 9º Anais Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade ISSN 2525-4928, 2020.
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Professor Rômulo Furtado Faria 

1- Percepção de Segurança na Execução de Atividades nas Mineradoras da Região Norte de
Espírito Santo. PJ00004959 (Pibic_Jr)
Integrantes: Rômulo Furtado Faria - Coordenador / Bruno do Vale Miotto - Integrante /
Caroline Belisário Zorzal -Integrante.

2- Caracterização Química do Rejeito de Beneficiamento de Rocha Ornamental PJ00005002
(Pibic) Integrantes: Rômulo Furtado Faria - Coordenador / Bruno do Vale Mioo - Integrante /
Lincoln Ribeiro Maia de Resende - Integrante / Raphael Melo Borges - Integrante / Marcos
Hortolani Boldrim - Integrante.

3- Identificação do perfil profissional no setor mineral de rochas ornamentais da microrregião
do Noroeste Capixaba. PJ00005020 (Pibic_Jr)
Integrantes: Marling Rodrigues Gava Alvarenga – Coordenadora / Romulo Furtado Faria –
Integrante.

4- Caracterização Física do Rejeito do Beneficiamento de Rochas Ornamentais PJ00005015
(Pibic)
Integrantes: Raphael Melo Borges - Coordenador / Rômulo Furtado Faria - Integrante / Bruno
do Vale Miotto - Integrante / Lincoln Ribeiro Maia de Resende - Integrante / Marcos Hortolani
Boldrim - Integrante.

Professor Raphael Melo Borges 

1- Projeto Aquilon: Sistema de Gerenciamento Central de Baixo Custo para Aparelhos de Ar
Condicionado. PJ00005596
Integrantes: Rapahel Melo Borges-Coordenador / Anderson Rozeno Bozzetti Batista-Integrante
/Guilherme Tebaldi Meira-Integrante / Lucas Jardim-Integrante.

7. Projetos de pesquisa 2020:
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8. Semana Integrada do IFES campus Nova Venécia
A Semana Integrada do Ifes campus Nova Venécia é um evento que já está em sua 5ª edição, na
qual se inclui a Jornada Científica do campus. A comissão responsável pelo planejamento e
execução da Jornada Científica trabalhou bastante em 2020, apesar da situação adversa da
pandemia do COVID 19, e submeteu um projeto à FAPES com o objetivo de captar recursos para a
realização do evento, no qual obteve sucesso, pois conseguiu o valor de R$ 7.999,06 reais.
Contudo, por motivos diversos, a jornada não ocorreu em 2020, sendo adiada para o ano de 2021.
Então foi feita a devolução deste recurso, uma vez que, inicialmente, a proposta era um evento
presencial, mas , por  conta  da  pandemia , decidiu-se pela realização de forma virtual, não
tendo como ser utilizado o dinheiro, devido a algumas restrições do edital. Desta forma, no ano
de 2021 a comissão já iniciou as suas atividades e o evento acontecerá entre os dias 23 e 27 de
agosto, seguindo a temática da Semana Nacional de Ciência e tecnologia cujo tema é “A
transversalidade da ciência e tecnologia e inovações para o planeta”, evento no qual acontecerão
palestras e apresentações de trabalhos desenvolvidos por alunos e servidores do campus.

9. Informações sobre as Pós-Graduações
A DPPGE tem trabalhado intensamente, desde 2017, junto aos demais servidores do campus, para
oportunizar diversas possibilidades de capacitação à comunidade externa, ofertando cursos em
nível de pós-graduação lato senso em diferentes áreas.

Ao longo destes quatro anos, foram ofertadas mais de 200 vagas ao público externo nos cursos
de pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental, Metodologias e Práticas para o Ensino
Fundamental, Metodologias e Práticas do Esporte.

No ano de 2020 foi lançado mais um curso: Pós-graduação em Estruturas de Aço, com uma
oferta de 40 vagas, proposta pela coordenadoria de Eng. Civil e sob coordenação do prof. Mateus
Zimmer Dietrich.
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A fim de dar continuidade à oferta de cursos de pós-graduação, foram instituídas duas
comissões; uma para reformulação do projeto pedagógico da pós-graduação lato sensu em
Gestão Ambiental, que passou a ter oferta regular como 40 vagas anuais e outra comissão
responsável pela elaboração do projeto pedagógico da pós-graduação em Geoprocessamento
com 24 vagas. Ambos os projetos foram submetidos e aprovados na Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação e autorizados pelo Conselho Superior da instituição, tendo previsão de entradas
das turmas em julho ou agosto de 2021.

A DPPGE, em diálogo com a Direção Geral do campus, identificou a necessidade de trazer para
nossa área programas como MINTER e DINTER de forma a oportunizar a qualificação dos
servidores da instituição. Diante desta demanda, o Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão do campus iniciou negociações junto a algumas instituições e em novembro de 2020 foi
firmado o termo de parceria entre o INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO e a
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA para oferta de um Mestrado Profissional em Currículo,
Linguagens e Inovações Pedagógicas, sem qualquer custo aos servidores, a ser ministrado no
campus Nova Venécia, um marco histórico, pois é o primeiro MINTER da região Norte do Estado.

Vale destacar que no processo seletivo do primeiro MINTER da região Norte foram aprovados 07
(sete) servidores do campus Nova Venécia, sendo eles: Eduardo Lucindo Rodrigues da Cunha,
Graziela Jane Bergamin, Gerllys Speroto Calvi, Késia Zoteli de Oliveira Delevedove, Marcos
Hortolani Boldrim, Marling Rodrigues Gava Alvarenga e Thaína Rodrigues Gava Angeli.

13 IFES NOVA VENÉCIA



BOLETIM INFORMATIVO 2021
 PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

(DPPGE)

As negociações em relação a um DINTER em Educação para o campus também foram adiante e
chegou-se a um acordo entre as instituições para realização do mesmo, porém a formalização da
parceria está na dependência da questão orçamentária junto à Reitoria, uma vez que ainda não
foi definido o orçamento de 2021.

Buscando contribuir no desenvolvimento regional, bem como visando o processo de
verticalização do campus, o Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, com o apoio da
Direção Geral, está dialogando com algumas instituições na busca de firmar parcerias para que o
campus Nova Venécia venha a ter seu próprio programa de Mestrado e, desta forma, possa
ofertar vagas tanto para o público interno quanto para o externo, algo inédito para a região
noroeste do Estado do Espírito Santo.
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