Monitoria e tutoria
Caso você tenha dificuldades em alguma
disciplina, calma… a gente ajuda! O
campus oferece monitorias, que ficam
disponíveis em horários específicos para
atendimentos dos alunos. Converse
com o professor e verifique os horários
dos monitores. Além disso, temos um
projeto de Tutoria para as disciplinas de
Cálculo, oferecido por professores de
Matemática para auxiliar os alunos com
necessidades específicas nessa área.
Para participar, verifique os horários com
os professores e se jogue nos números!

NÚCLEO DE ARTE E CULTURA (NAC)
O contato é nac.sr@ifes.edu.br. Para
acompanhar as ações no NAC:
www.facebook.com/nacserra
É responsável por ações artísticoculturais, cursos, oficinas, eventos
regulares.
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Coordenadoria
de Registro
Acadêmico (CRA)
Funciona das 8h às 21h. Os
contatos são: cra.serra@ifes.edu.br
e 3348-9237.
É responsável por matrículas
e rematrículas, pelo registro
da vida acadêmica do aluno,
pela emissão de documentos e
pelo requerimento de pedido
de dispensa de disciplina,
trancamento de matrículas,
certificados e diplomas.

Coordenadoria de
Relações Institucionais e Extensão Comunitária (REC)
O contato é estagio.sr@ifes.edu.br
e 3348-9222.
O REC divulga as oportunidades
de estágio/emprego, encaminha o
aluno às instituições concedentes
de estágio, celebra os termos
de convênio e de compromisso
para fins de estágio, envia às
coordenações de cursos os planos
de estágio e a documentação
necessária para sua validação
e assessora o aluno durante a
realização e a finalização
do estágio.
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NÚCLEO DE ESTUDOS
AFRO-BRASILEIROS E
INDÍGENAS (NEAB)
Este Núcleo de Estudos estimula e
promove ações de Ensino, Pesquisa
e Extensão orientadas à temática das
identidades e relações étnico-raciais,
especialmente quanto às populações
afrodescendentes e indígenas, no
âmbito da instituição e em suas
relações com a comunidade externa.

Código de Ética e
Disciplina do Corpo
Discente
Disponível no link: https://bit.ly/2A7aTJ5
Para além de um conjunto de regras que
visam estabelecer medidas punitivas
aos membros de uma coletividade,
o código de ética serve como diretriz
para refletirmos sobre os sentidos de
nossas ações entre aqueles e aquelas
que compartilham o espaço público e o
espaço privado conosco.

Conheça também…
O campus também conta com o LEDS, um laboratório de extensão de desenvolvimento de sistemas, que possui
vários projetos, e que frequentemente seleciona alunos para suas ações. Além disso, no campus está localizado o
Núcleo Incubador, um programa de extensão que tem como objetivo incubar novas empresas. O campus também
oferece o NAPNE, o Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência, que apoia alunos com necessidades educacionais
específicas ao longo dos cursos no Ifes Campus Serra.
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MANUAL DE

SOBREVIVÊNCIA
DO CALOURO

Olá, aluno!
Bem-vindo ao Ifes Campus Serra!
Se você está lendo este manual: parabéns! Você agora é aluno do Ifes! A gente está
muito feliz em receber você! #chegueinoifesserra
Começar um novo curso é muito legal: chegar na escola, encontrar novos colegas,
conhecer os professores… São muitas coisas novas, e a gente sabe que, às vezes,
pra ficar tudo tranquilo demora um tempinho… Afinal, não é fácil chegar em um lugar
novo sem conhecer nada nem ninguém…
Pensando nisso, montamos este
manual com algumas coisinhas bem importantes que você precisa saber para poder "sobreviver" no campus. Com o tempo
tudo fica fácil, e você vai ver que não tem nenhum mistério… No início, porém, são
muitas coisas novas, e uma ajudinha vai sempre bem, não é? Vamos lá!

HORÁRIO DO CAMPUS
O campus abre às 7h30 e fecha às 22h30.
Técnico Integrado: MANHÃ/TARDE
Sistemas de Informação: MANHÃ/TARDE
Engenharias: TARDE/NOITE
Técnico Concomitante: NOITE
Proeja: NOITE
Mestrados: NOITE
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Biblioteca
Os contatos são:
biblioteca.sr@ifes.edu.br e
3348-9230 / 9231.
Todos os alunos podem ter acesso ao acervo de livros e periódicos da
biblioteca. Para retirada de materiais, os
alunos devem realizar um cadastro. O uso
dos armários é permitido somente durante
a permanência na biblioteca. Todos os
alunos podem acessar os computadores
para fins acadêmicos.

REPRESENTAÇÃO
ESTUDANTIL
Os alunos dos cursos técnicos podem
contar com o Grêmio Estudantil
Edson Luis (gel.sr@ifes.edu.br).
Os alunos dos cursos superiores com
o Centro Acadêmico do Bacharelado
em Sistemas de Informação (casi.sr@
ifes.edu.br) e de Engenharia de
Controle e Automação
(cahb.sr@ifes.edu.br).
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CANTINA
Em dias de semana letivos, o horário da
cantina é das 8h às 21:00.
Na área perto da cantina fica o
refeitório, onde alunos e servidores
podem armazenar a aquecer lanches
e refeições. Lá, o campus disponibiliza
armários para serem utilizados pelos
alunos. Mas não esqueça de levar seu
próprio cadeado!
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Coordenadoria de
Apoio ao Ensino (CAE)

Alguns setores do
campus que você
vai precisar:
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Funciona das 8h às 21h. Os contatos
são: coen.sr@ifes.edu.br e 3348-9216.
É responsável pelas senhas acadêmicas, pela carteira de estudante e pelo
horário de aulas. Além disso, faz assinatura, cadastro de passe e ocorrências disciplinares.

Setor Assistência
Estudantil (SAE)
O telefone de contato é:
3348-9220.
É responsável pelas ações de
assistência estudantil, dentre elas
os auxílio-transporte, moradia,
alimentação e didático.

Funciona no Bloco 9 - Sala 912T - nos turnos matutino, vespertino e noturno.
Os telefones de contato são: 3348-9281 / 3348-9273 / 3348-9279.
É responsável pelo acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, pela avaliação desse processo,
pelo atendimento a alunos e professores, e oferece assessoria aos coordenadores de cursos. Trabalha
com o Regulamento da Organização Didática - ROD e com o Código de Ética Discente (Lei que regulamenta
a conduta do aluno no IFES). Esses dois documentos estão disponíveis em www.ifes.edu.br, no item
Documentos Institucionais. O setor também realiza a Eleição dos Representantes de Turma nos cursos, as
Reuniões Pedagógicas parciais e finais, Cadastro de Cursos no sistema, etc.

