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Prezado estudante, bem-vindo ao Ifes!
É com imensa satisfação que o recebemos em nosso campus! 

Nas páginas seguintes, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a 
história do Ifes – Campus Vitória; receberá informações sobre setores, atividades, 

programas e cursos ligados à sua vida acadêmica.

O Instituto Federal do Espírito Santo
Em 29 de dezembro de 2008, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, sancionou a Lei n.º 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia no país. Os Institutos Federais são instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta 
de educação profissional, científica e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.

Missão
Promover educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e 
extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável.
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 Ifes – Campus Vitória

O Campus Vitória foi oficializado em 23 de setembro de 1909, no governo de Nilo 
Peçanha, denominando-se Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo. A Escola 
foi regulamentada pelo Decreto nº 9.070, de 25 de outubro de 1910, com o propósito de
formar profissionais artesãos, voltados para o trabalho manual – um fator de efetivo 
valor social e econômico – com ensino para a vida. 

A partir de 1937, a Instituição – então denominada Liceu Industrial de Vitória – passou 
a formar profissionais voltados para a produção em série, ainda com características 
artesanais.

Em 25 de fevereiro de 1942, o Liceu Industrial foi transformado em Escola Técnica de 
Vitória e, em 11 de dezembro de 1942, foi inaugurado o prédio onde funciona até hoje, 
sendo que à época contava com internato e externato, oficinas e salas de aula para 
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atender aos cursos de artes de couro, alfaiataria, marcenaria, serralheria, mecânica de 
máquinas, tipografia e encadernação. 

Em 3 de setembro de 1965, a instituição passou a ser denominada Escola Técnica 
Federal do Espírito Santo (Etfes), em uma fase que coincidiu com a implantação de 
grandes projetos industriais no estado. A Escola Técnica passou a ser um Centro Federal
de Educação Tecnológica (Cefetes), a partir de março de 1999, o que possibilitou novas 
formas de atuação e um novo paradigma de instituição pública profissionalizante. 

Em 2004, o Cefetes passou a ser uma Instituição de Ensino Superior, e ganhou 
autonomia para implantar cursos em todos os níveis da educação profissional e 
tecnológica.

Com a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo, em 2008, nossa escola 
tornou-se um campus do Ifes. Atualmente, o Campus Vitória oferece cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio, técnicos integrados à educação básica na modalidade de 
educação de jovens e adultos (Proeja), técnicos concomitantes e subsequentes, 
engenharias, licenciaturas, pós-graduações lato e stricto sensu.

A preparação para o mercado de trabalho é apenas uma das funções da instituição. Os 
alunos do Ifes – Campus Vitória podem participar de programas e atividades 
extracurriculares que possibilitam um aprendizado mais amplo e integrado e 
desenvolvem outras habilidades. Os conhecimentos adquiridos em sala de aula podem 
ser aprofundados por meio da participação em monitorias, laboratórios e grupos 
de estudos supervisionados por professores; a participação política pode ser exercida 
nos centros acadêmicos dos cursos de graduação e junto ao Grêmio Rui Barbosa; 

a prática de atividades físicas é possível por meio da participação em diferentes 
equipes e treinamentos esportivos; a formação musical é outro trabalho já 
consolidado no campus, por meio do Coral Maria Penedo, da Orquestra Jovem, da 
Orquestra Pop & Jazz e da Oficina de Música, que oferece cursos de musicalização,
teoria musical, harmonização e improvisação; a Oficina de Teatro Artífices é um 

projeto cultural que aproxima os estudantes das artes cênicas; dentre outros projetos em 
curso. 

Continue a leitura deste Guia e aproveite as possibilidades de ensino, pesquisa e 
extensão. O Ifes – Campus Vitória oferece grandes oportunidades para você!

Nosso site: vitoria.ifes.edu.br
Nas mídias sociais – Facebook e Instagram @ifesvitoria
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 Cursos ofertados

O Campus Vitória oferta os seguintes cursos:

Técnico Concomitante/Subsequente
Edificações
Eletrotécnica
Estradas
Geoprocessamento
Mecânica
Metalurgia
Segurança do Trabalho

Técnico Integrado ao Ensino Médio
Edificações
Eletrotécnica
Estradas
Mecânica
Meio Ambiente

Técnico Integrado Proeja
Guia de Turismo
Hospedagem
Metalurgia
Segurança do Trabalho

Graduação
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Sanitária e Ambiental
Licenciatura em Letras – Português
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Licenciatura em Letras – Português EAD
Licenciatura em Matemática

Pós-Graduação

Lato Sensu
Educação Física Escolar
Engenharia de Infraestrutura Urbana
Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas Inteligentes Aplicados à Automação

Stricto Sensu
Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais – Propemm
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT
Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades – PPGEH
Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional – ProfLetras
Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis – PPGTECS

 Estrutura física e
acesso ao campus

Atualmente, o Campus Vitória dispõe de uma área física de 41.352,30m² e 55.916,70m²
de área construída.

Além das salas de aula, o campus tem diversos laboratórios para atendimento aos 
cursos, 1 casa modelo, 4 quadras, 1 campo de futebol, 1 piscina, 1 sala de ginástica, 1 
sala de musculação, 1 sala de coral, 1 sala para orquestra, 1 biblioteca, 2 miniauditórios,
1 auditório e 1 teatro.

É obrigatória, para permanência no campus, para todos os estudantes, a identificação 
por meio do sistema de catracas (para acesso às dependências da instituição) e, também,
a apresentação da carteirinha estudantil (para identificação junto aos setores).
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 Ensino, Pesquisa
                 e Extensão

Diretoria de Ensino
A Diretoria de Ensino é o órgão de planejamento, execução e avaliação das ações de 
ensino desenvolvidas no âmbito do campus; dirigindo, orientando e supervisionando as 
atividades administrativas e pedagógicas dos cursos técnicos e de graduação.
Contato: 3331-2247 – diren.vi@ifes.edu.br

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
A Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação é responsável pela gestão das atividades 
relacionadas à pesquisa e aos cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) do campus 
desde a sua implantação.
Contato: 3331-2188 – dppg.vi@ifes.edu.br

Diretoria de Extensão
A Diretoria de Extensão é o órgão responsável pelo planejamento, assessoramento, 
supervisão, articulação e mobilização de recursos materiais e humanos para 
atendimento às políticas e ações na área de extensão no campus.
Contato: 3331-2213 – direx.vi@ifes.edu.br
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 Horário das aulas
Turnos Cursos Técnicos

Cursos de Graduação
e Pós-Graduação

Matutino 7h10 – 12h30 7h – 12h

Vespertino 12h50 – 18h10 13h – 18h

Noturno 18h30 – 22h30 18h30 – 22h30

 Uniforme
É obrigatório o uso do uniforme oficial do campus para todos os estudantes dos 

cursos técnicos integrados, Proeja, concomitantes e subsequentes, dos turnos matutino e
vespertino.

Para os estudantes de todas as modalidades do turno noturno e dos cursos de graduação 
e pós-graduação, o uso do uniforme é facultativo em atendimento ao artigo 8º, da 
Portaria número 678, de 20 de novembro de 2015.

 Calendário
acadêmico

Os calendários acadêmicos estão disponíveis no site vitoria.ifes.edu.br, no menu Campus, 
opção Calendário Acadêmico e também no endereço ifes.edu.br, menu Acesso 
Rápido/Área do Estudante, opção Calendário Acadêmico.
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 Coordenadorias
Curso E-mail Telefone
Edificações tec.edificacoes.vi@ifes.edu.br 3331-2181

Eletrotécnica tec.eletrotecnica.vi@ifes.edu.br 3331-2190

Estradas tec.estradas.vi@ifes.edu.br 3331-2199

Geoprocessamento geomatica@ifes.edu.br 3331-2180

Guia de Turismo tec.turismo.vi@ifes.edu.br 3331-2105

Hospedagem tec.hospedagem.vi@ifes.edu.br 3331-2105

Mecânica mecanica.vi@ifes.edu.br 3331-2225 | 2160

Meio Ambiente tec.meioambiente.vi@ifes.edu.br 3331-2198

Metalurgia tec.metalurgia.vi@ifes.edu.br 3331-2177

Segurança do Trabalho tec.segtrabalho.vi@ifes.edu.br 3331-2149

Engenharia Civil eng.civil.vi@ifes.edu.br

Engenharia Elétrica eng.eletrica.vi@ifes.edu.br 3331-2260

Engenharia Mecânica eng.mecanica.vi@ifes.edu.br 3331-2225 | 2160

Engenharia Metalúrgica eng.metalurgica.vi@ifes.edu.br 3331-2177

Engenharia Sanitária e Ambiental eng.sanambiental.vi@ifes.edu.br 3331-2237

Licenciatura em Letras – EAD lic.letrasead.vi@ifes.edu.br 3331-2275

Licenciatura em Letras – Presencial lic.letras.vi@ifes.edu.br 3331-2275

Licenciatura em Matemática lic.matematica.vi@ifes.edu.br 3331-2182
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Área E-mail Telefone
Ciências Humanas fabio.eulalio@ifes.edu.br 3331-2155

Códigos e Linguagens ilioni@ifes.edu.br 3331-2156 | 2253

Educação Física mauro.borges@ifes.edu.br 3331-2184 | 2183

Física fisica.vi@ifes.edu.br 3331-2102

Matemática michel.souza@ifes.edu.br 3331-2182

Ensino Médio de Jovens e Adultos (Proeja) michelle.silva@ifes.edu.br 3331-2105

Química e Biologia quimicaebiologia.vi@ifes.edu.br 3331-2198

Pós-Graduação E-mail Telefone
Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas
Inteligentes Aplicados à Automação

cee.vi@ifes.edu.br 3331-2291

Engenharia de Infraestrutura Urbana ppgeiu.vi@ifes.edu.br 3331-2199

Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais secretaria.propemm@ifes.edu.br 3331-2178

Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades ppgeh.vi@ifes.edu.br 3331-2277

Mestrado Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica

profept.vi@ifes.edu.br 3331-2186

Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional profletras.vi@ifes.edu.br 3331-2257

Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis ppgtecs.vi@ifes.edu.br 3331-2261
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 Passe escolar

O passe escolar será obtido por meio do preenchimento do formulário de cadastramento / 
recadastramento disponibilizado no site da empresa GVBus. Após impresso, o formulário deverá 
ser assinado por um servidor da Coordenadoria de Apoio ao Ensino – CAE, ou da Inspetoria do 
campus.

GVBUS 
Código para gratuidade (integrados e Proeja) – 1009
Código para gratuidade com comprovação de renda (concomitantes e subsequentes) – 1168
Código para meia passagem (concomitantes e subsequentes) – 535
Mais informações: 0800 028 1810

 Sistema acadêmico
O acompanhamento da vida acadêmica do estudante (notas, frequência, conteúdos 
ministrados, notícias e outras informações) deverá ser feito pelo Sistema Acadêmico.

Acesso pelo responsável
Para o primeiro acesso, o responsável deve solicitar a senha pelo e-mail:  
cae.vi@ifes.edu.br.   

Acesso pelo estudante
www.ifes.edu.br > Aluno > Sistema Acadêmico > Aluno > Em login clique em Primeiro 
Acesso e Recuperação de Senha > Digite o número de matrícula do estudante > Verifique 
o recebimento de e-mail no endereço eletrônico cadastrado na matrícula > Clique no link 
de redirecionamento para o sistema.
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 Setores e núcleos

A seguir, serão apresentados os setores diretamente ligados ao estudante.

Coordenadoria de Gestão Pedagógica (CGP)
É responsável por acompanhar mais diretamente os estudantes de cada curso técnico e 
de graduação durante a trajetória de sua formação, dando-lhes assistência e orientação 
para o seu melhor desenvolvimento acadêmico. Cada curso tem um pedagogo 
responsável.
Contato: 3331 2148 | 2169 – ngp.vi@ifes.edu.br

Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE)
Registra e acompanha todas as questões disciplinares do campus. Acolhe e encaminha 
reclamações e sugestões da comunidade discente e procede atendimento às famílias. 
Também acompanha as atividades de monitoria. É o setor ao qual os estudantes devem 
se dirigir para assinatura dos formulários das empresas de transporte público para 
pagamento de meia-tarifa e/ou gratuidade.
Contato: 3331-2151 – cae.vi@ifes.edu.br

Inspetoria
Supervisiona a execução dos horários de aula de cada turma e a utilização dos 
ambientes educativos, prestando assistência à comunidade interna em caso de dúvidas 
sobre locais das atividades no campus, entre outros.
Contato: 3331-2157
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Protocolo Acadêmico (Pacad)
Informa estudantes e egressos sobre os trâmites acadêmicos e a obtenção
de documentos; recebe e protocola processos e solicitações de documentos e 
procedimentos acadêmicos.
Contato: 3331-2270 – pacad.vi@ifes.edu.br

Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA)
É responsável pelo controle de todos os registros que atestem a trajetória escolar do 
estudante na Instituição.
Contatos: Cursos Técnicos: 3331-2154  -  cratec.vi@ifes.edu.br

| Cursos Superiores: 3331-2153  crasuperior.vi@ifes.edu.br

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão 
Comunitária / Setor de Estagio
Setor direcionado à formalização de estágios obrigatórios ou não dos estudantes do 
Campus Vitória. Realiza convênios com empresas e órgãos públicos com a finalidade 
de propiciar estágios diversos aos estudantes matriculados na instituição. Todos os 
estudantes que desejam ou precisam realizar estágio conforme a Lei nº 11.788/2008 e o 
Plano Pedagógico do Curso devem buscar informações na REC.
Contatos: 3331-2114 | 2147 – estagio.vi@ifes.edu.br

Biblioteca
Atende alunos, servidores e comunidade externa. Fazem parte do acervo os seguintes 
materiais informacionais: livros; revistas; CDs; DVDs; normas técnicas impressas e on-line; 
dentre outras fontes de informação. Todos os alunos regularmente matriculados podem 
realizar o empréstimo de até 5 (cinco) materiais informacionais ao mesmo tempo.   
Contatos: 3331-2219 | 2236 | 2172 – biblioteca.vit@ifes.edu.br
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Coordenadoria Ambulatorial
A equipe de médicos, dentistas e técnicos de enfermagem é responsável por prestar 
assistência médico-odontológica, preventiva aos estudantes, em regime ambulatorial; 
orientar e encaminhar, quando necessário, estudantes aos serviços de saúde 
especializados, disponíveis na comunidade.
Contato: 3331-2124
Médico | Odontológico – ambulatorio.vi@ifes.edu.br
Horário de atendimento: 7h às 12h – 13h às 19h

Serviço Social
Orienta e presta acompanhamento social aos estudantes do campus; planeja e coordena 
programas de assistência social com vistas a promover a inclusão de estudantes não 
assistidos em Políticas de Assistência Estudantil; coordena a concessão de benefícios e 
acompanha os estudantes que participam de Políticas de Assistência Estudantil.
Contato: 3331-2140 – servicosocial.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas (Napne)
Trabalha para a promoção da inclusão escolar de pessoas com necessidades específicas, 
ou seja, pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos globais 
do desenvolvimento, por meio de estratégias e recursos tais como atendimento 
educacional especializado, tradução e interpretação de Libras, tecnologias assistivas, 
entre outros.
Contato: 3331-2241 – napne.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) 
Colabora e acompanha a implementação da política de educação para as relações 
étnico-raciais, atendendo, orientando e capacitando a comunidade acadêmica, 
auxiliando na construção de metodologias, material didático e paradidático e 
desenvolvendo ações de pesquisa e de extensão.
Contato: jnoliveira@ifes.edu.br
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Núcleo de Arte e Cultura (NAC)
É responsável por elaborar, executar promover, acompanhar e apoiar a realização de 
programas, projetos, eventos e ações culturais.
Contato: nac.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
É responsável por desenvolver a política de educação ambiental, cujo papel é propor, 
apoiar e executar a realização de programas, projetos, cursos, eventos e ações 
educacionais.
Contato: nea.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidades 
(NEPGENS)
Tem a finalidade de promover ações com vistas a uma educação inclusiva e não sexista 
que busque a equidade e a igualdade entre os gêneros, o combate à violência e à 
discriminação contra as diversas manifestações de identidades de gênero.
Contato: nepgens.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual (Nipi)
Visa desenvolver a política de Inovação e Propriedade Intelectual do Ifes no Campus 
Vitória, por meio da proposição, execução e apoio em ações de Inovação e da promoção
à Propriedade Intelectual, incluindo programas, projetos, cursos, eventos e ações 
educacionais, que se articulem ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
Contato: nipi.vi@ifes.edu.br

Núcleo de Promoção da Cidadania (NPC) 
É um órgão de apoio às ações relacionadas ao desenvolvimento social, à inclusão social
e produtiva, à diversidade étnico-cultural e de gênero, com prioridade para ações que 
envolvam comunidades, movimentos sociais e organizações sociais vulneráveis.
Contato: npc.vi@ifes.edu.br

Núcleo Incubador do Campus Vitória (Nivix) 
Tem por competência coordenar as atividades de empreendedorismo do campus, em 
consonância com as diretrizes gerais do Ifes e alinhadas às demandas locais e regionais 
da comunidade e do setor produtivo.
Contato: incubadora.vi@ifes.edu.br
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Núcleo de Serviços Tecnológicos (NST) 
É um órgão de apoio à gestão de laboratórios institucionais de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Ifes Campus Vitória visando a melhoria de suas políticas de operação, o 
planejamento orçamentário e a orientação de atividades de supervisão de estagiários e 
bolsistas.
Contato: nst.vi@ifes.edu.br

 Representações
estudantis

Grêmio Rui Barbosa (GRB)
O GRB é uma unidade representativa que dá voz aos interesses dos estudantes dos 
cursos técnicos na escola. Ele permite que os estudantes discutam e fortaleçam 
possibilidades de ideias, melhorias e ações, tanto no próprio ambiente e convívio 
escolar como na comunidade.

Contato: gremioruibarbosa.ifes@gmail.com

Centros Acadêmicos (Cursos Superiores)
Os Centros Acadêmicos são unidades representativas dos cursos de graduação e têm por
objetivo defender os interesses dos estudantes destes cursos, proporcionando a 
integração entre seus associados por meio de atividades que visem a formação política, 
o lazer e a construção do conhecimento.

Contatos:
Engenharia Elétrica: caeel.ifes@gmail.com
Engenharia Mecânica: caemecifes@gmail.com
Engenharia Metalúrgica: ifes.caem@gmail.com
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Engenharia Sanitária e Ambiental: caesa.ifes@gmail.com
Licenciatura em Matemática: calimat.ifes@gmail.com
Licenciatura em Letras: caelisalucinda@gmail.com

  Programas

Assistência Integrada ao Educando
Tem a finalidade de oferecer atendimento ambulatorial nas áreas médica, odontológica, 
psicológica, nutricional e social para os alunos, de acordo com a disponibilidade do 
quadro de pessoal. As ações dos profissionais ligados a esse programa objetivam o 
cuidado integrado por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e 
tratamento de doenças físicas, mentais e sociais.

Assistência Estudantil
Consiste em ações que contribuem para que os estudantes tenham condições igualitárias
de permanecer no Ifes e estudar com qualidade. Depende de repasse de verba pública e 
da publicação dos editais, não podendo ser garantido o repasse regular.
Público-alvo: Estudantes, regularmente matriculados, prioritariamente em 

vulnerabilidade social (com análise do Serviço Social), contemplados em editais. 
Contato: 3331-2140 – assistenciaestudantil.vi@ifes.edu.br

Monitoria
Este programa tem como objetivo auxiliar o estudante na construção do conhecimento, 
sanando dúvidas no decorrer deste processo; é executado por estudantes do próprio 
campus que tiveram um bom desempenho acadêmico em determinada matéria. 
Contato: 3331-2151 – monitoria.vi@ifes.edu.br
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Programas de fomento à pesquisa e extensão
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic (Graduação);
Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica – Pivic (Graduação);
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação – Pibiti (Graduação e Técnico);
Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação – Piviti (Graduação e Técnico);
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – Pibic-Jr (Técnico);
Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica Júnior – Pivic-Jr 
(Técnico).
Contato: 3331-2188 – dppg.vi@ifes.edu.br
Programa de Apoio à Extensão (Paex)
Contato: 3331-2213 – direx.vi@ifes.edu.br

 Atividades 
extracurriculares

Atividades físicas e esportivas
Além das aulas regulares de Educação Física para os cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio, são ofertadas atividades físicas e treinamentos esportivos diversificados.
Contato: 3331-2184 – mauro.borges@ifes.edu.br

Atividades culturais e artísticas
Além das aulas regulares de Artes para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 
o Ifes – Campus Vitória oferece atividades culturais e artísticas abertas a todos os 
estudantes: Coral Maria Penedo; Oficina de Teatro Artífices; Oficina de Música; 
Orquestra Pop & Jazz e Orquestra Jovem. Atividades complementares podem ser 
organizadas. Participe!
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Contatos:
Corais: 3331-2224
Oficina de Teatro Artífices: alciares.santos@ifes.edu.br 
Orquestra Pop&Jazz e Oficina: 3331-2187
Orquestra Jovem: walter.bacildo@ifes.edu.br
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