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Este guia foi elaborado com a finalidade 

de auxiliar o aluno do curso de 

Engenharia Elétrica do Ifes – Campus 

Vitória em sua vida acadêmica.

Os temas nele abordados envolvem 

orientações sobre matrícula, estágio, 

atividades complementares e orientação 

pedagógica.  Além de conter informações 

sobre documentação e suporte ao aluno. 

Trata-se de uma leitura necessária a todos 

os estudantes.

Introdução
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Página da Engenharia Elétrica na internet

http://eletrica.vi.ifes.edu.br

Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Elétrica

http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/cursos/

graduacao/Vitoria/Pad_EngEletrica_vitoria.pdf

Regulamento da Organização Didática e 

Código de Ética Discente

http://www.ifes.edu.br/institucional/564-regulamento-da-

organizacao-didatica

Calendário Acadêmico

http://www.ifes.edu.br/calendario-academico

Sistema Acadêmico (material de aula, frequência, nota, 

histórico, informes, matrícula) 

http://academico2.cefetes.br

Documentação Importante
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Suporte ao Aluno

3331-2260

3331-2148

3331-2270

3331-2247

3331-2247

3331-2250

3331-2241

3331-2140

3331-2124

3331-2148

3331-2147 
3331-2114

O aluno tem à sua disposição as representações 

estudantis no colegiado do curso, no núcleo pedagógico, 

na coordenação do curso, no grêmio e em diversos órgãos 

de suporte ao aluno nas mais diversas necessidades.

Sempre que tiver alguma dúvida relacionada ao 

funcionamento do curso, o estudante deve procurar uma 

das instâncias abaixo:

 Coordenadoria do Curso

 Núcleo de Gestão Pedagógica 

Outras necessidades comuns na vida acadêmica podem 

ser atendidas pelos setores:

Protocolo Acadêmico  

Direção de Ensino 

Gerência de Gestão Educacional 

Gerência de Ensino
(Assistência Estudantil) 

Napne (Núcleo de Atendimento à 
Pessoa com Necessidade Específica) 

Serviço Social 

Orientação Psicológica 

Posto Médico

 Coordenadoria de Integração 
 Escola-Empresa CIE-E 
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Nos tempos atuais os alunos enfrentam o desafio de 

absorver um maior conhecimento, devido ao grande volume 

de informações. Nesse sentido, cabe orientá-los para que 

possam estudar com a finalidade de obter o máximo de 

conhecimento, desenvolver seus potenciais e alcançarem 

sucesso nas aprovações. Palavras e atitudes como 

compromisso, comprometimento, dedicação, buscar o 

autodesenvolvimento, aprender com a experiência de ex-

alunos, obter ajuda de outros colegas, entre outras, irão 

contribuir para um melhor aprendizado.

Uma característica própria dos estudantes é limitar o 

acesso ao conhecimento às atividades em sala de aula. 

O aluno deve ser autodidata, proativo, e não esperar o 

conhecimento somente do professor. Uma ótima tarefa 

para obtê-lo ao máximo e ter aprovação nas disciplinas é 

dedicar horas ao estudo, todos os dias, prestar a atenção às 

aulas, consultar a Internet, livros, guias, revistas e manuais.

Outra atitude importante a ser tomada é verificar se o 

curso superior escolhido é, de fato, a profissão que o aluno 

almeja seguir, para que sua passagem pela academia seja 

Orientação Pedagógica
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uma experiência proveitosa. Quando o estudante tem 

certeza da sua escolha profissional, visualiza nas atividades 

cotidianas do curso oportunidades de aprendizado e 

desenvolvimento, além de buscar caminhos que facilitem 

o seu processo de aprendizagem. Um exemplo é estudar 

a partir da organização da rotina e da distribuição do 

tempo dedicado às atividades acadêmicas, até mesmo 

nos finais de semana.

Orientador Acadêmico
Ao ingressar no curso, o estudante é matriculado na 

disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica. Trata-se 

de uma oportunidade para conhecer o curso e poder 

compartilhar suas dúvidas e inseguranças com relação ao 

planejamento de suas atividades. A partir desse momento, 

é importante que o aluno procure um professor do curso 

para receber orientação a respeito da organização de seus 

estudos e preparação de tarefas. Todos os professores têm 

condições de auxiliar o estudante. A manutenção dessa 

relação aluno-professor é de grande auxílio no progresso 

do estudante no curso.
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O projeto pedagógico do curso de Engenharia Elétrica 

propõe uma distribuição de disciplinas por período, 

encadeando conteúdos e com uma distribuição de carga 

horária equilibrada. Todos os alunos são orientados a 

seguir o planejamento oferecido pelo curso. Porém, os 

que encontram dificuldades e reprovações terão que 

adaptar o planejamento à sua situação. Nesse momento, 

o aluno deve procurar orientação pedagógica, seja do 

coordenador do curso, seja de um orientador acadêmico/

professor orientador.

A matrícula é realizada pelo Sistema Acadêmico. Por 

isso, o estudante deve acessar o sistema acadêmico 

periodicamente, pelo menos uma vez por semana. Com 

respeito a efetivação da matrícula, o aluno deve estar 

atento aos prazos informados no Calendário Acadêmico 

e a cada etapa de matrícula, as quais são:

Pré-Matrícula: normalmente acontece no final do 

semestre. Nela, o estudante confirma sua matrícula para o 

próximo semestre. Se perder o prazo, ela é cancelada para 

o próximo semestre (ver ROD Superior Art. 51);

Orientação Sobre Matrícula

8



1ª Etapa de Matrícula: escolha das principais disciplinas 

do semestre. Se houver vagas, no caso de não estar 

periodizado;

 

2ª Etapa de Matrícula:  cancelamento e matrícula em 

novas disciplinas, se houver vagas;  a disputa por vagas 

envolve a periodização do aluno e o seu coeficiente de 

rendimento. Sobre este último, cabe ressaltar que o seu 

cálculo é feito a partir das notas de todas as disciplinas já 

cursadas pelo aluno, refletindo acima uma medida do seu 

desempenho. 

 

Matrícula Intercampi: matrícula em disciplinas oferecidas 

em outros campi. Esta matrícula deve ser feita via Protocolo 

Acadêmico, no campus onde será ofertada a disciplina.

 

3ª Etapa de Matrícula: cancelamento de disciplinas e 

matrícula em casos especiais, se houver vagas.
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5

O estágio pode ser obrigatório ou não. Independente 

do tipo de estágio, as orientações para sua oficialização 

devem ser solicitadas na Coordenadoria de Integração 

Escola-Empresa (CIE-E), subordinada à Diretoria de 

Extensão do Campus Vitória. 

Todo estagiário deve ter dois supervisores: um na empresa 

e outro professor do curso de Engenharia Elétrica. A 

supervisão é realizada a partir de reuniões periódicas 

entre aluno e professor supervisor. Essas reuniões devem 

resultar em um relatório de estágio, a ser entregue na CIE-E, 

e uma ata de reunião, a ser entregue na Coordenadoria de 

Engenharia Elétrica.

Informações mais específicas acerca do cumprimento do 

estágio encontram-se no Projeto Pedagógico do Curso. A 

documentação para o estágio é disponibilizada por meio 

da página principal do Ifes no link a seguir:

http://www.ifes.edu.br/component/banners/click/34

Orientação Sobre Estágio
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Orientação Sobre 
Atividades Complementares

O objetivo das atividades complementares é diversificar e 

enriquecer a formação técnica oferecida na graduação, por 

meio da participação do corpo discente em tipos variados 

de eventos. É importante lembrar que a realização das 

atividades complementares dependerá exclusivamente 

da iniciativa e da dinamicidade de cada estudante, que 

deve buscar as atividades que mais lhe interessam para 

participar.

Atividades complementares são curriculares. Por esse 

motivo, devem constar no histórico escolar do estudante, 

mas precisam ser realizadas fora dos programas das 

disciplinas previstos na matriz curricular do curso. As 

atividades complementares são obrigatórias para todo 

aluno do curso.

Quanto à atribuição de créditos
O aluno deverá cumprir 200 horas de atividades 

complementares durante o período em que estiver 

realizando o curso. As atividades realizadas antes do início 

do curso não poderão ser convalidadas como atividades 

complementares.
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Informações sobre atividades extracurriculares 

consideradas complementares, como suas respectivas 

cargas horárias e número máximo de vezes que o aluno 

pode convalidar cada atividade, são disponibilizadas no 

site da engenharia elétrica ou no projeto pedagógico do 

curso.

“As cópias comprobatórias das atividades realizadas 

pelo aluno deverão ser entregues na Coordenadoria do 

Curso. Essas cópias serão posteriormente convalidadas e 

arquivadas pelo Coordenador do Curso ou pelo professor 

responsável por tal função.

Não é permitida a totalização de créditos de atividades 

complementares em apenas um tipo de atividade, ou 

seja, é obrigatório a participação em atividades distintas.”
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Iniciação Científica 
e Tecnológica

O Ifes, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

publica no primeiro semestre de cada ano editais para seleção 

de alunos para bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e Iniciação 

Tecnológica (Pibiti). As informações referentes aos últimos editais 

estão disponíveis no link: http://pesquisa.ifes.edu.br/Site/ 

A iniciação científica ou tecnológica é uma atividade prevista no 

projeto do curso, que dá ao aluno direito a um certificado e o 

permite contabilizá-lo como atividade complementar realizada.

Atualmente, vários alunos participam desse tipo de atividade, na 

qual o objetivo principal é “a formação e inserção de estudantes 

em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação”.

A iniciação científica e tecnológica oferece bolsa aos alunos 

selecionados e o processo de seleção é estabelecido por 

professor orientador. As informações referentes aos professores 

e bolsas disponíveis podem ser levantadas junto à Direção de 

Pesquisa, por meio da Coordenação de Engenharia Elétrica ou 

diretamente com os professores do curso. O pré-requisito para o 

aluno se candidatar a uma bolsa é o mesmo não acumular essa 

atividade com estágio ou emprego. Para alunos que recebem 

salário, há a modalidade de aluno voluntário (Pivic ou Pivit), que 

dá os mesmos direitos do aluno bolsista, exceto a bolsa.
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Os alunos do Ifes podem participar do Programa 

do Governo Federal conhecido como Ciência sem 

Fronteiras. Trata-se de uma oportunidade de intercâmbio 

internacional entre instituições de ensino superior, na qual 

o estudante poderá desenvolver atividades acadêmicas 

na instituição que acolhê-lo.

No site do próprio programa ou no site da Direção de 

Pesquisa, o aluno irá encontrar mais detalhes:  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 

Normalmente, os candidatos deverão contemplar alguns 

requisitos para participar do programa: obter nota 

no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou 

superior a 600 pontos em exames realizados; apresentar 

teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de 

destino; e ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 

90% do currículo previsto para seu curso no momento do 

embarque da viagem de estudos. É necessário também 

cursar uma das áreas contempladas pelo programa e 

obedecer aos critérios da documentação a ser entregue.

Programa Ciência 
sem Fronteiras
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Os alunos que participam do programa podem solicitar 

pedido de dispensa da disciplina cursada na instituição 

estrangeira. Para isso, devem protocolar pedido de 

dispensa seguindo os prazos e regras estabelecidos pelo 

Ifes (ver PROEN-Orientação Normativa nº 02/2013).
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Alex dos Santos Borges 

Coordenadoria de Química e Biologia – Membro

Alfonso Indelicato 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro

Douglas Almonfrey 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro

Eduardo Valentino Tonini 

Coordenadoria de Física – Suplente

Elizeu Pandolfi 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro

Francisco José Soares Costa

Núcleo de Gestão Pedagógica – Suplente

João Marcos Ramos Bacalhau 

Representante dos Alunos – Membro

Judismar Tadeu Guaitolini Júnior 

Coordenadoria de Física – Membro

Composição do Colegiado
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Leessanny Carlesso dos Santos Lirio 

Núcleo de Gestão Pedagógica – Membro

Luana de Oliveira Justo 

Coordenadoria de Matemática – Membro

Márcio Almeida Có 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro

Mário Mestria  

Coordenador do Curso – Presidente do Colegiado

Patrick Trivilin Rodrigues 

Representante dos Alunos – Suplente

Rodrigo Tozzi de Almeida 

Representante dos Alunos – Membro

Rodrigo Varejão Andreão 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro

Shirley Peroni Neves Cani 

Coordenadoria de Engenharia Elétrica – Membro
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Avenida Vitória, 1729 – Bairro Jucutuquara 
29040-780 – Vitória - ES

Tel.: (27) 3331-2110
Fax: (27) 3331-2222


