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Ifes – Campus Colatina comemora 27 anos

Redação Colatina em Ação – 13/03/2020

Ifes – As Edificações de uma História – Campus Colatina, inaugurado em 1993 – Foto Reprodução

Na década de 1980, inicia-se um processo de reprodução de suas unidades de ensino pelo estado

do Espírito Santo. Surgem planos para a construção de Unidades de Ensino Descentralizadas

(UNEDs) em Colatina, Serra, Cachoeiro do Itapemirim e Linhares.

A primeira que foi construída e que logo deu início às atividades letivas foi a de Colatina, sendo

inaugurada em 1993.

Vejam fotos da Construção! Você reconhece esses lugares da escola?
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próximo ao Bairro Luiz Iglesias não

tinha CNH
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aberto e por equipe



Carro tomba ao bater na traseira
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Completando 27 anos, o Ifes – Campus Colatina é referência na educação profissional, científica e

tecnológica na região centro-norte do ES! Parabéns por mais um aniversário!

Confira os cursos oferecidos no Campus
Colatina:
Técnicos:

Administração

Edificações

Informática

Informática para Internet

Manutenção e Suporte em Informática

Meio Ambiente
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Cidades

Chuvas no Espirito
Santo, Atenção:
Proprietários de
Barragens
  14 de novembro de 2019   

Colatina em Ação

Redação Colatina em Ação –

14/11/2091 Limpe o monge e o

mantenha na altura de

escoamento; Evite barreiras

que limitem a saída de água

pelo vertedouro; Rebaixe o

nível da água: meio metro

(0,5m) nas barragens de área

inundada inferior a 15 hectares

e um metro (1m) nas maiores.

Em caso de trincas,

movimentos de […]

Cidades  Educação

Sedu abre seleção para
Coordenador
Pedagógico,
Administrativo, de
Secretaria e Financeiro
das escolas de Tempo
Integral
  23 de dezembro de 2019   

Colatina em Ação

Redação Colatina em Ação –

23/12/2019 A Secretaria da

Educação (Sedu) publicou,

nesta segunda-feira (23/12),

dois editais de processos

seletivos a fim de contratação

nos cargos de coordenador

Pedagógico e Coordenador

Administrativo, de Secretaria e

Financeiro (CASF) das escolas

de Tempo Integral. As

inscrições começam nesta

quinta-feira (26) e vão assim

até o dia 02 […]

Cidades

Problemas causados
pelo descarte
inadequado do lixo
  20 de maio de 2019   

Colatina em Ação

Problemas causados pelo

descarte inadequado do lixo

Alagamentos e inundações O

descarte inadequado de lixo é

uma das principais causas de

alagamentos e inundações

nas grandes cidades. Isso

porque resíduos sólidos

jogados em vias públicas e em

cursos d’água (canais,

córregos, rios) impedem o

escoamento rápido das águas

pluviais. Com isso, a ocorrência

de enchentes […]

Graduação:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Redes de Computadores

Saneamento Ambiental

Sistemas de Informação

Pós-graduação Lato Sensu:

Administração Pública

Conectividade e Tecnologias da Informação

Educação Profissional e Tecnologia (EAD)

Gestão Pública (EAD)

Gestão Pública Municipal

Sustentabilidade no Ambiente Construído

 Tagged científica, colatina, cursos oferecidos, educação, ifes, ifes campus colatina, profissional,

tecnológica
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