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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

É com alegria que damos mais um passo rumo à valorização das representações acadêmicas e suas diferentes formas 
de se fazer presente nos Institutos Federais. O presente documento, além de registrar um importante momento insti-
tucional, também revela um formato único em relação à atuação dos grupos de estudos, empresas juniores e coleti-
vos junto à nossa comunidade acadêmica. Este guia representa um trabalho cujo anseio se converte na discussão das 
principais demandas da sociedade e permite criarmos novas possibilidades para o debate propositivo sobre diferen-
tes temáticas que permeiam o saber. Parabenizo os envolvidos neste trabalho e desejo uma ótima leitura a todos! 

Rafael Bastos Teixeira
Diretor Geral

APRESENTACAOAPRESENTACAO

O Guia dos Grupos e Núcleos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos foi idealizado para você, estudante do 
Campus Bambuí, com a proposta de apresentação desses segmentos estudantis, tendo três principais objetivos. 
Primeiro, mostrar as possibilidades de ensino-aprendizagem extraclasse de forma a complementar seus conhecimen-
tos, com possibilidade de colocá-los em prática. Segundo, o acolhimento, pois os coletivos estão abertos para recebê-
-los e contribuir da melhor maneira. E, em terceiro lugar, criar parcerias entre comunidade externa e os segmentos 
aqui apresentados. (Co)Orientadoras(es) e estudantes membros(as), obrigada pelas informações. Sucesso! 

Meryene de Carvalho Teixeira
Supervisora do Serviço de Educação e Extensão

Este documento busca ampliar a visibilidade dos nossos Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos, bem 
como das ações por eles desenvolvidas. Busca, também, a apresentação das suas temáticas e, assim, uma maior apro-
ximação com a comunidade. Agradeço a todos aqueles que contribuíram neste processo, e, em especial, a todos servi-
dores, alunos e demais pessoas que se dedicam a construir e desenvolver ações fundamentais para a formação 
acadêmica dos nossos estudantes e para a aproximação e contribuição com a vida em nossa comunidade. Vale ressal-
tar que não há extensão sem a participação e a valorização da vida comunitária.

Eduardo Henrique Modesto de Morais
Diretor de Extensão, Esportes e Cultura
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Os grupos de estudos (GEs) são uma entidade constituída por discentes e 
servidores(as) do IFMG - Campus Bambuí e por colaboradores da comunidade 
externa, com interesse pelo ensino-aprendizagem de determinado assunto. 
Caracteriza-se como grupo de estudos o “conjunto de pessoas que se agreguem 
em torno de um tema comum a ser investigado, dentro da mesma área do 
conhecimento com o objetivo de estudar e realizar atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.”

Os GEs organizam-se hierarquicamente em torno de um líder e, 
eventualmente, um vice-líder (no papel de orientador(a)/tutor(a) e 
coorientador(a)) de comprovada competência e experiência nas linhas de 
trabalho propostas ou que tenham a iniciativa de desenvolver alguma área de 
conhecimento de interesse do campus, mesmo que não tenham formação 
específica na área.

As primeiras atividades iniciaram em 2007 e, desde então, dezenas de 
ações foram implementadas no Campus Bambuí, auxiliando diretamente em 
diversos projetos, além da promoção de cursos, palestras e eventos.  

GRUPOS DE ESTUDOSGRUPOS DE ESTUDOS
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

CASEMP
Nucleo de Estudos em Culturas Anuais, 
Sementes e Pesquisa

CASEMP
Nucleo de Estudos em Culturas Anuais, 
Sementes e Pesquisa

O CASEMP tem como objetivo levar conhecimento à comunidade 
acadêmica e extra-acadêmica por meio de encontros, palestras, 
minicursos e eventos em nossas áreas de atuação, que são: Culturas 
Anuais, Sementes e Pesquisa nas referidas áreas.

Alunos dos cursos de graduação, dos cursos técnicos e servidores podem 
fazer parte do CASEMP. Para isso, é necessário participar de um processo 
seletivo que acontece semestralmente. As reuniões são abertas ao 
público em geral.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof. Carlos Manoel de Oliveira (Orientador) carlos.manoel@ifmg.edu.br
Jonas Henrique Sena Pereira (Coordenador Geral)
Laura Eduarda Leandro Alvarenga (Vice-Coordenadora Geral)
Maria Eduarda Rezende Botinha (Coordenadora de Marketing)
Valdir Carlos de Souza Júnior (Coordenador de Finanças)
Maria Elisa da Silva (Coordenadora de Extensão)
Layane Elen Vaz Ferreira (Coordenadora da Secretaria)

Conheça o CASEMP:
Instagram: @casempifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/casemp
Site: https://sites.google.com/view/casemp-ifmgbambui
E-mail: ifmgcasemp@gmail.com
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GEA
Grupo de Estudos em Astronomia 

GEA
Grupo de Estudos em Astronomia 

Fundado em 2016, o GEA reúne a comunidade para estudar Astronomia 
e assuntos relacionados. O grupo colabora com as atividades do 
Observatório Astronômico do IFMG Bambuí, divulgando e popularizando 
a astronomia na região e colaborando para a formação de uma visão 
crítica e consciente do universo. 

Para participar do GEA, basta estar presente nas reuniões e contribuir 
nas atividades. Será emitido certificado de participação para quem tiver 
pelo menos 75% de presença.

Curso vinculado: Licenciatura em Física

Diretoria:
Prof. Mayler Martins (Orientador) mayler.martins@ifmg.edu.br
Crislânia Rodrigues da Silva (Presidenta)
Maria Luisa Silva Chaves (Vice-presidenta)

Conheça o GEA:
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gea
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O GEAPI atua diretamente na área da apicultura, no intuito de passar 
mais informações aos que desejam estudar, transmitir ou aplicar a 
ciência, a arte e o ofício de criar abelhas atendendo às necessidades de 
informação tanto para alunos que gostam da área quanto para 
apicultores iniciantes e profissionais. O grupo tem como objetivo realizar 
atividades de extensão, dias de campo, palestras, minicursos.

O processo seletivo é feito em dois momentos: no primeiro, o candidato 
precisa responder um questionário e, depois, passar por uma entrevista 
online. Qualquer pessoa que tenha interesse na área pode participar do 
grupo de estudos.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Prof. Gabriel de Castro Jacques (Orientador) gabriel.jacques@ifmg.edu.br
Samara Silva Pedrosa (Presidente)
Michelle Fernandes Maia (Vice-Presidente)
Hellen Christiana Rodrigues de Oliveira (Diretora de Marketing)
Carlos César Martins (Diretor de Eventos)
Cecília Martins Teixeira (Tesoureira)
Gabriela Luiza Soares (Secretária da Ata)

Conheça o GEBOV:
Instagram: @geapi.ifmg
Página Institucional: www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geapi

GEAPI
Grupo de Estudos em Apicultura

GEAPI
Grupo de Estudos em Apicultura
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GEAS
Grupo de Estudos em Animais Silvestres

GEAS
Grupo de Estudos em Animais Silvestres

O Grupo de Estudos em Animais Silvestres (GEAS) do IFMG - Campus Bambuí 
tem como objetivos dar visibilidade aos estudos em fauna silvestre no 
campus, oportunizar um espaço de conhecimento aberto à comunidade e 
realizar atividades teórico-práticas contextualizadas. Nossos focos de 
estudos são biologia, comportamento, saúde, manejo, nutrição, produção e 
reprodução dos animais silvestres e exóticos.  

O grupo está aberto para a participação de discentes dos cursos de medicina 
veterinária, biologia, zootecnia, técnicos em meio ambiente, 
sustentabilidade e a todos que se interessam pelo tema. Tanto o público 
interno como o externo ao campus é bem-vindo ao GEAS.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
D. Sc. Clarice Silva Cesário (Orientadora) clarice.silva@ifmg.edu.br
Lara Andrade de Rezende (Presidente)
Luisa dos Santos Christo (Vice-presidente)
Geralda Aparecida Resende Gomes (Secretária)
Laura Semira Souza Sales (Eventos)
Luiza Garcia Coutinho (Pesquisa e Extensão)
Letícia Isabelle Mileib Amaral (Pesquisa e Extensão)
Débora Palmério Barbosa (Marketing)
Eduarda Barbosa de Carvalho Silva (Marketing)

Conheça o GEAS:
Facebook: GEAS IFMG - Bambuí
Instagram: @geas_ifmg
Youtube: Grupo de Estudos em Animais Silvestres Campus Bambuí
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geas
E-mail: geas.bambui@ifmg.edu.br
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GEAVI
Grupo de Estudos em Avicultura

GEAVI
Grupo de Estudos em Avicultura

O GEAVI tem como objetivo complementar a formação profissional dos 
alunos na área de avicultura (nutrição, avicultura de corte, de postura, 
matrizes pesadas e produção de pintos de 1 dia), tanto com 
conhecimentos teóricos quanto com práticas de campo.

O processo de seleção ocorre semestralmente e se dá por meio de uma 
prova teórica, com questões relacionadas à Avicultura de Corte e Postura, 
além de uma entrevista. Qualquer pessoa que seja aluno do IFMG 
Campus Bambuí pode participar do processo seletivo e ser membro do 
GEAVI.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Prof. Adriano Geraldo (orientador) adriano.geraldo@ifmg.edu.br 
Larissa Faria Silveira Moreira (Presidente)
Fernanda Moreira Camargo (Vice-Presidente)
Luana Maria dos Santos (Diretora de Marketing)
Tainara Rafaela Fonseca (Secretária)

Conheça o GEAVI:
Instagram: @ifmggeavi
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geavi
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GEBIER
Grupo de Estudos em Cerveja

GEBIER
Grupo de Estudos em Cerveja

O GeBier tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de atividades em 
pesquisa e extensão incentivando a formação de novos pesquisadores, bem 
como a produção de conhecimentos, compreendendo a importância cultural e 
socioeconômica da cerveja. O GeBier propicia o trânsito de informações entre o 
IFMG e a comunidade de microcervejeiros da região da Serra da Canastra. 

O processo seletivo para integrar o Gebier ocorre anualmente, conforme o 
quantitativo de vagas do grupo. O interessado pode entrar em contato pelas 
redes sociais para se inscrever no processo seletivo e obter informações sobre a 
data do processo. Qualquer pessoa pode participar do grupo: alunos, servidores, 
docentes ou membros da comunidade externa ao IFMG, desde que tenha idade 
superior a 18 anos.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia de Alimentos

Diretoria:
Profª. Kamilla Soares de Mendonça (orientadora) kamilla.mendonca@ifmg.edu.br
Prof. Marcos Rogério Vieira Cardoso (orientador)
Renata Aparecida Pereira (Presidente)
Thaís Andrade Esméria (Diretora de Produção)
Ivana Veloso da Silva Moura (Diretora de Marketing e Inovação)
Thamiris Lopes Dias (Secretária)
Jéssica Silva de Souza (Diretora de Planejamento)
Brenda dos Santos Bispo (Diretora de Finanças)
Paulo Jose de Barros Costa (Diretor de Inovação e Tecnologia)
Rute Aparecida Correia (Conselheira Fiscal)

Conheça o GEBIER:
Facebook: GeBier Ifmg
Instagram: @ge_bier
Página no site do campus: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gebier
Youtube: Grupo de Estudos em Cerveja
E-mail: gebier.bambui@ifmg.edu.br
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O GEBOV desenvolve atividades de pesquisa e extensão com o objetivo 
de aprimorar conhecimentos da área e desenvolver responsabilidade e 
senso de trabalho em equipe, contribuindo para uma melhor formação 
dos integrantes na área de bovinocultura.

O grupo foi criado com o intuito de congregar profissionais, estudantes, 
professores, produtores e técnicos (entre outros) que se interessem ou 
tenham atividades relacionadas ao estudo e criação de bovinos, de 
corte ou de leite. A participação é por meio de entrevista com os 
orientadores.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Prof. Vinícius Silveira Raposo (orientador) vinicius.raposo@ifmg.edu.br 
Profª Cândice Mara Bertonha (Coorientadora)
Profª Amanda Soriano Araújo Barezani (Coorientadora)
Prof. Marcos Aurélio Dias Meireles  (Coorientador)
João Antônio Pereira Marques (Presidente)
João Vitor Pereira abreu (Vice-Presidente)
Rafaela Beatriz Morila (Diretora de marketing)
João Pedro Baldoino Lopes (Tesoureiro)

Conheça o GEBOV:
Facebook: Gebov Ifmg Campus Bambuí
Instagram: @gebov.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gebov

GEBOV
Grupo de Estudos em Bovinocultura 

GEBOV
Grupo de Estudos em Bovinocultura 
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GECOFFEE
Grupo de Estudos em Cafeicultura

GECOFFEE
Grupo de Estudos em Cafeicultura

O GECOFFEE é uma associação para fins não econômicos, apartidária, 
fundada no ano de 2012. Tem como objetivo proporcionar aos seus 
membros e à comunidade acadêmica maior conhecimento teórico e prático 
sobre temas da cafeicultura, através da realização de reuniões e atividades 
extras como cursos, palestras, projetos de extensão e demais eventos ou 
práticas que possam contribuir para a elevação dos conhecimentos desta 
ciência.

O processo de seleção do GECOFFEE acontece uma vez por ano, sendo 
direcionado para estudantes do Curso Técnico em Agropecuária e 
graduandos em Agronomia com interesse no estudo da cafeicultura.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof. Marcelo Loran de Oliveira Freitas (orientador) marcelo.freitas@ifmg.edu.br
Prof. Fábio Pereira Dias (coorientador)
João Paulo Pereira (Presidente)
Tulio Silva Costa (Vice-Presidente)
Ana Clara Nunes de Vasconcelos (Coordenador de Documentos)
Paula Eunice dos Santos Lino (Coordenadora de Comunicações e Marketing)
Maria Eduarda Augusta Silva (Coordenador de Eventos)
Matheus Arcanjo Lara (Coordenador de Finanças) 
Matheus Lucas Silva Pereira (Coordenadora de Extensão e Pesquisa)

Conheça o GECOFFE:
Facebook: Gecoffee Ifmg
Instagram: @gecoffee.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gecoffee
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GEEC
Grupo de Estudos em Educacao na 
Contemporaneidade

GEEC
Grupo de Estudos em Educacao na 
Contemporaneidade

Criado em 2019, o GEEC tem como objetivo abordar assuntos 
educacionais atuais com a comunidade acadêmica, interna e externa, 
através de palestras, minicursos e outras metodologias, visando auxiliar 
a formação inicial e continuada de professores. 

Estudantes de pós-graduação e graduação, servidores, como também 
membros da comunidade externa podem fazer parte do GEEC. Basta 
entrar em contato com a diretoria através do e-mail ou do nosso perfil no 
Instagram.

Área vinculada: Multidisciplinar

Diretoria:
Profª. Luciana da Silva de Oliveira (Orientadora) luciana.silva.oliveira@ifmg.edu.br
Gislene Flávia de Jesus Rodrigues (Presidente)
Kharen Luiza Félix Santos Lemos (Vice-Presidente)
Gabriel de Castro Faria (Secretário)
Phâmella Cristina Menezes Campos (Diretora Administrativo-Financeiro)
Crislânia Rodrigues da Silva (Diretora de Marketing)

Conheça o GEEC:
Instagram: @geec.bambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geec
E-mail: geec.ifmg.bambui@gmail.com
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O GEEFIT surge com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos seus 
membros e da comunidade acadêmica em geral sobre identificação, 
manejo e controle de pragas, doenças e plantas daninhas, dos atuais 
membros, assim como dos futuros e da comunidade acadêmica em 
geral. Reuniões, palestras e atividades em campo são algumas atividades 
realizadas pelo grupo.

O processo seletivo do GEEFIT é realizado semestralmente. Toda a 
comunidade acadêmica do IFMG - Campus Bambuí é bem-vinda e pode 
fazer parte, desde alunos de cursos técnicos até os de cursos superiores.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof. Ricardo Souza Cavalcanti (Orientador) ricardo.cavalcanti@ifmg.edu.br
Prof. Marcelo Loran de Oliveira Freitas (Coorientador)
Gabriela Luzia Amâncio (Presidente)
Sabrina Aparecida Dias Lima
Luiz André Vieira da Silveira 
Lucas Barbosa Tomaz

Conheça o GEEFIT:
Instagram: geefit.ifmg 
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geefit5
E-mail: geefit.ifmg@gmail.com

GEEFIT
Grupo de Estudos em Pragas, Doencas e 
Plantas Daninhas 

GEEFIT
Grupo de Estudos em Pragas, Doencas e 
Plantas Daninhas 
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O GEERA é um grupo de estudos criado por estudantes da Medicina 
Veterinária que busca promover e diversificar o conhecimento sobre a área 
de Reprodução Animal, unificando estudantes das diferentes áreas 
acadêmicas para pesquisas e desenvolvimento/aprimoramento de suas 
biotecnologias.

O Processo Seletivo de novos membros acontece anualmente e é aberto a 
todos os estudantes dos cursos de graduação que buscam aprender e inovar 
na área de Reprodução Animal.

Curso vinculado: Bacharelado em Medicina Veterinária

Diretoria:
Profª. Ariane Flávia do Nascimento (Orientadora) ariane.nascimento@ifmg.edu.br
Rafaela Caetano Bastos (Presidente)
Túlio Gomes Araújo (Vice-Presidente)
Brenner Frederico Carvalho Alves (Marketing)
Maria Eduarda Bastos Barbosa (Marketing)
Denise Borges Belo (Financeiro)
Ianna Lins Teodoro Napoleão (Secretária)
Eduarda Teixeira Machado (Secretária)
Mariana Teran Silva (Coordenadora de extensão)

Conheça o GEERA:
Facebook: Geeraifmg
Instagram: @geeraifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geera
E-mail: geeraifmg@gmail.com
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O Grupo de Estudos em Gestão Energética e Energias Sustentáveis – 
GEES, do IFMG - Campus Bambuí, tem como objetivo proporcionar aos 
seus membros maior conhecimento teórico e prático sobre consumo 
consciente e responsivo de energia e meios sustentáveis de geração de 
energia.

Atualmente, o GEES está aberto para a participação de professores e 
alunos de graduação.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia de Produção

Diretoria:
Prof. Calebe Giaculi Júnior (Orientador) calebe.giaculi@ifmg.edu.br

Conheça o GEES:
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gees
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GEFIB tem como objetivo principal proporcionar a congregação de 
profissionais e estudantes na área de Ciências Agrárias, contribuindo, 
assim, para que seus membros e participantes possam, ao longo do 
tempo, não somente elevar o conhecimento teórico e prático, mas 
também estimular ações de Ensino, Pesquisa e Extensão relativas a esta 
área do conhecimento.

O processo seletivo ocorre anualmente, e todos os estudantes do IFMG - 
Campus Bambuí podem participar do Grupo de Estudos. Sendo 
aprovados, deverão acompanhar as reuniões e desenvolver as atividades 
orientadas pelo grupo.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Profª. Ana Cardoso Clemente F. F. de Paula (Orientadora) ana.paula@ifmg.edu.br
Maicon Heitor do Nascimento (Coordenador Geral)
Maria Isabela Rodrigues Dos Santos (Vice-Coordenadora)

Conheça o GEFIB:
Facebook: GEFIB IFMG
Instagram: @gefibifmg1
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gefib
E-mail: gefibifmg1@gmail.com
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O GEGtec tem como objetivo principal analisar o conjunto de tecnologias 
para a coleta, processamento, análise e disponibilização de informações 
geográficas, promovendo assim o aperfeiçoamento e a atualização de 
docentes e discentes dos cursos técnicos e de graduação.

As eleições para Coordenação do GEGTec são realizadas no fim do ano 
letivo do IFMG - Campus Bambuí, com posse da nova coordenação no 
ano seguinte. Podem entrar no grupo docentes, técnicos e discentes dos 
cursos técnicos e de graduação com afinidade com a área.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof. Diogo Santos Campos (Orientador) diogo.campos@ifmg.edu.br
Luciano Gabriel Tavares (Presidente)
Mílvio da Cruz Santos (Tesoureiro)
Carlos Alexandre de Oliveira Nascimento (Diretor de Marketing)

Conheça o GEGTEC:
Instagram: @gegtec.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gegtec

GEGTEC
Grupo de Estudo em Geotecnologias 

GEGTEC
Grupo de Estudo em Geotecnologias 
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O grupo de estudos tem como principal objetivo estudar, compreender e 
aprender sobre as diferentes dinâmicas envolvidas nos sistemas ILPF, além 
de buscar a atualização e o debate de trabalhos e pesquisas atuais nos seus 
mais diferentes aspectos: técnico, econômico, social e ambiental.

É um grupo que pretende trabalhar principalmente com estudantes de 
cursos relacionados a áreas de abrangência dos assuntos dos cursos 
técnicos e de graduação. Se você tem interesse em fazer parte do grupo, 
entre em contato com a gente.

Área vinculada: Multidisciplinar

Diretoria:
Profa. Maria Carolina Gaspar Botrel (Orientadora)
Amon Henrique campos Anesio (Coorientador)
Konrad passos e silva (Coorientador)
Daniele Cristina Costa Alves (Presidente)
Layane Elen Vaz Ferreira (Vice-Presidente)
Luiz Antônio Carvalho Muniz da Cunha (Secretário)
Jessica Roque Lopes (Secretária)
Ana Carolina Alves Rezende (Marketing)

Conheça o GEILPF:
Instagram: @ilpf.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/ilpf
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GEMA é um grupo do Núcleo de Zootecnia do IFMG focado nos estudos 
sobre as áreas do Melhoramento Genético dos animais de produção. 
Atuamos em trabalhos relacionados à área e em projetos de pesquisa e 
extensão. Realizamos eventos, como o CIMZU - Ciclo de Palestras em 
Melhoramento Genético Zebuíno - para toda a comunidade acadêmica.

O processo seletivo é destinado aos interessados dos cursos de graduação 
em Medicina Veterinária e Zootecnia e ao curso técnico em Agropecuária, 
tanto o integrado quanto o subsequente, e é feito através de entrevista com 
os interessados.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Prof. André Luis da Costa Paiva (Orientador) andre.paiva@ifmg.edu.br
Raquel de Paula Alves (Presidente)
Eduardo Tubaldini Rezende (Vice-presidente)
Túlio Gomes Araújo (Coordenador de Extensão)
Gustavo Henrique de Souza (Tesouraria)
Cristielle Aparecida Lopes da Rocha (Secretária)
Maria Eduarda Simões Almeida (Marketing)

Conheça o GEMA:
Facebook: Gema Ifmg
Instagram: @gema.ifmgbambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gema
E-mail: gemaifmgcampusbambuii@gmail.com

GEMA
Grupo de Estudos em Melhoramento Animal 

GEMA
Grupo de Estudos em Melhoramento Animal 
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GENA foi criado em 2007, visando desenvolver atividades 
extracurriculares, como palestras, minicursos e atividades em campo, 
todas voltadas à nutrição animal. 

Estudantes de graduação, curso técnico ou pós-graduação, servidores e  
comunidade externa podem fazer parte do GENA. Para mais 
informações, entre em contato pelo e-mail do grupo. 

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Profª. Giselle Batista (orientadora) giselle.batista@ifmg.edu.br 
José Victor Marques de Carvalho (Coordenador Geral e Secretário Geral) 
Maria Gabriela Carvalho (Vice-Coordenador e Coordenador de 
Informática e Divulgação)

Conheça o GENA:
Facebook: Gena Ifmg
Instagram: @genaifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gena
E-mail: gena.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Criado em 2020 o GEPAAC tem como objetivos estudar, incentivar e auxiliar 
a produção artesanal e agroecológica na microrregião da Canastra. Nossas 
ações visam ao desenvolvimento sustentável das atividades regionais, 
beneficiando a comunidade acadêmica e local. 

Podem fazer parte do grupo estudantes, professores, servidores e membros 
da comunidade externa. Todos são bem-vindos! Se você compartilha nossos 
objetivos e boa-vontade, envie um e-mail para o GEPAAC e trabalhe conosco!

Área vinculada: multidisciplinar

Diretoria:
Profª.  Ariane Flávia do Nascimento (orientadora) ariane.nascimento@ifmg.edu.br
Prof. Euclides Brandão Maluf (coorientador)
Prof. Ricardo Monteiro Corrêa (coorientador)
Prof. Gustavo Augusto Lacorte (coorientador)
Jefferson Luiz Gomides (Presidente)
Ana Carolina Fátima Silva (Diretora de Marketing e Eventos)
Érica Caroline Silveira (Diretora Adjunta de Marketing e Eventos)
Rowena Siqueira dos Santos (Diretora Administrativo-financeiro)
Bruna Cristina Borges (Diretora Adjunta Administrativo-financeiro)

Conheça o GEPAAC:
Instagram: @gepaac.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gepaac
E-mail: gepaac.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração (GEPAD) tem por 
finalidade reunir estudantes, professores, empresários, técnicos, 
profissionais (entre outros) que se interessem e/ou tenham atividades 
relacionadas à Administração, promovendo a constante atualização e 
aperfeiçoamento de seus associados em todas as áreas de conhecimento 
relacionadas à Administração, visando à aquisição e elevação de 
conhecimentos nestas, bem como promover cursos, palestras, debates e 
demais eventos ou práticas que possam contribuir para a elevação dos 
conhecimentos desta ciência.

Curso vinculado: Bacharelado em Administração

Diretoria:
Prof. Érik Campos Dominik (Orientador) erik.dominik@ifmg.edu.br
Danielly de Oliveira Gonzales (Coordenadora Geral)
Nayara Aparecida Gonçalves Ferreira (Vice-Coordenadora Geral)
Maria Alice Brandão Moreira (Secretária)
Maria Paula de Freitas Miranda Machado (Coordenadora Financeira)
Pedro Luiz Carvalho Lopes da Cruz (Coordenador de Marketing)
Angélica Aparecida dos Santos de Mendonça Costa (Coordenadora de Pesquisa 
e Extensão)
Jayne Fátima de Melo Costa (Coordenadora de Estudos) 
Giovanna Silveira Moreira (Conselho Fiscal)

Conheça o GEPAD:
Instagram: @gepad_
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gepad 
E-mail: gepadifmg2@gmail.com 
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Criado em 2020, o GEPAVD tem como objetivo aperfeiçoar os 
conhecimentos relacionados à Patologia Veterinária e ao Diagnóstico de 
doenças, utilizando-se de discussões de artigos científicos e técnicos, 
assim como troca de experiências entre os membros.

O GEPAVD é voltado para estudantes de medicina veterinária que 
tenham cursado as disciplinas de Patologia Geral e Microbiologia Geral. O 
processo de seleção é realizado semestralmente, através de entrevistas 
e/ou testes de conhecimento relacionados à área.

Curso vinculado: Bacharelado em Medicina Veterinária

Diretoria:
Profª. Michelle de Paula Gabardo (Orientadora) michelle.gabardo@ifmg.edu.br 
Profª. Fernanda Morcatti Coura
Carolina Souza Paulino (Presidente)
Camille Alexandra Carvalho e Silva (Vice-Presidente)
Camila Cristina Silva (Secretária)
Romero Melo Ferreira (Diretor de Marketing)

Conheça o GEPAVD:
Instagram: @gepavd.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gepavd
E-mail: gepavd.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Se você tem interesse ou atua com pets convencionais ou não, o GEPET é 
para você! Objetivamos despertar a curiosidade, atualizar e aperfeiçoar 
seus conhecimentos técnicos sobre os cuidados com os pets nas 
diferentes áreas de atuação profissional!

Todos podem participar das nossas reuniões (não há membros): basta 
ficar ligado em nosso Instagram, escolher o tema de seu interesse e 
aproveitar! Mas, se quiser fazer parte da equipe da coordenação geral 
,precisará esperar a divulgação do processo seletivo!

Curso vinculado: Bacharelado em Medicina Veterinária

Diretoria:
Profa. Joana Zafalon Ferreira (Orientadora) joana.zafalon@ifmg.edu.br
Profa. Karina Yukie Hirata (Coorientadora) karina.hirata@ifmg.edu.br
Jenny Smith Bajur Reis (Presidente)
Isabela Leite Ferreira (Diretora de Marketing)
Vitória Fernanda Gomes Timoteo (Diretora de Financeiro e de Extensão)
Hellen Christiana Rodrigues de Oliveira (Diretora de Marketing e Financeiro)
Marcelle Alexandre da Silva (Diretora de Pesquisa e Extensão)

Conheça o GEPET:
Instagram: @gepet_ifmg
Youtube: GEPET IFMG
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gepet
E-mail: gepet.bambuí@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GEPID é uma associação sem fins lucrativos fundada no ano de 2021, e 
tem como objetivo proporcionar maior conhecimento teórico e prático 
sobre Irrigação e Drenagem por meio de práticas que possam contribuir 
para a elevação do conhecimento.

Servidores, estudantes da pós-graduação, da graduação e dos cursos 
técnicos, bem como a comunidade externa, podem fazer parte do GEPID. 
É necessário que entrem em contato pelo e-mail do grupo.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof. Flávio Vasconcelos Godinho (Orientador) flavio.godinho@ifmg.edu.br
Jonas Henrique Sena Pereira (Presidente, Secretário e Coordenador de 
marketing)
Gilmar Teixeira Veiga Júnior (Vice-presidente, Coordenador de finanças e 
Assessor geral)

Conheça o GEPID
Instagram: @gepidifmgbambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gepid
E-mail: irriga.bambui@ifmg.edu.br

GEPID
Grupo de Estudos e Pesquisas em Irrigacao
e Drenagem

GEPID
Grupo de Estudos e Pesquisas em Irrigacao
e Drenagem
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GEQ tem por objetivos desenvolver atividades relacionadas com a 
produção, estudo, controle de qualidade, avaliação sensorial, 
desenvolvimento e divulgação da atividade queijeira.   

O processo seletivo para ingresso no GEQ consta de formulário de 
inscrição, descrição da motivação para participar e avaliação básica sobre 
a atividade queijeira.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia de Alimentos

Diretoria:
Prof. Jonas Guimarães e Silva (Orientador) jonas.silva@ifmg.edu.br
Caroline Paiva Camargos (Coordenadora de extensão)
Lorrane Fernandes Barbosa Ferreira (Secretária)
Rafaella Cristina Pereira Costa (Coordenadora financeira)

Conheça o GEQ:
Facebook: GEQ ou @grupodequeijos
Instagram: @_geqifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geq
E-mail: geq.ifmg@yahoo.com

GEQ
Grupo de Estudos em Queijo 

GEQ
Grupo de Estudos em Queijo
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O grupo tem como objetivo provocar a reflexão sobre a produção do 
conhecimento em questões agrárias e técnicas de agriculturas ecológicas 
e de pôr em discussão alguns elementos que constituem a Agroecologia. 

A seleção é anual, por meio de processo seletivo. Alunos, servidores e 
demais pessoas da comunidade externa podem fazer parte do GEQAA.

Curso vinculado: Licenciatura em Ciências Biológicas

Diretoria:
Prof. Eduardo Henrique Modesto de Morais (orientador) 
eduardo.morais@ifmg.edu.br 
Alexandre Barbosa Machado (Presidente)

Conheça o GEQAA:
Instagram: @geqaa
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geqaa
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Grupo de Estudos em Qualidade de Alimentos tem como objetivo principal 
estudar os diferentes procedimentos, ferramentas e programas aplicados 
aos sistemas de Gestão da Qualidade das Indústrias de Alimentos, a fim de 
garantir a qualidade dos produtos até o consumidor final. 

O processo seletivo é constituído por dinâmica de grupo e entrevista. Os 
participantes podem estar inseridos em qualquer curso superior do IFMG - 
Campus Bambuí.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia de Alimentos

Diretoria:
Profª. Bruna Aparecida Rezende (Orientadora) bruna.rezende@ifmg.edu.br
Prof. Euclides Brandão Maluf (Coorientador)
Maicon Douglas Gomes da Silva (Presidente)
Bruna Izidio Teixeira (Vice-presidente)
Karen Nonato Pereira (Secretária geral)
Thamiris Delabrida Silva (Coordenadora de Informática e Divulgação)
Nathália Aparecida Rodrigues de Oliveira (Coordenadora de Extensão)
Beatriz de Cássia Pereira Miranda (Coordenadora de Pesquisa)

Conheça o GEQUALI:
Facebook: GEQUALI Ifmg-Campus Bambuí
Instagram: @gequali
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gequali
E-mail: gequali.ifmgcampusbambui@gmail.com

GEQUALI
Grupo de Estudos em Qualidade de 
Alimentos 

GEQUALI
Grupo de Estudos em Qualidade de 
Alimentos 

30



Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Grupo de Estudos em Solos Agrícolas - GESA foi fundado oficialmente no 
dia 10 de junho de 2008 e tem como finalidade aproximar a comunidade 
acadêmica dos profissionais, além de disseminar informações através da 
realização de palestras, minicursos, eventos, viagens técnicas, entre outras 
atividades em sala e campo.

Participam do GESA alunos dos cursos técnicos e superiores e professores do 
Campus Bambuí, além dos demais interessados no estudo de assuntos 
relacionados a ciências do solo que, sem impedimentos legais, devem ser 
admitidos mediante processo seletivo e serem aprovados pela Diretoria.

Curso vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Prof.ª Eliane Cristina de Resende (Tutora) eliane.resende@ifmg.edu.br
Prof. Eduardo Henrique Modesto de Morais (Tutor) eduardo.morais@ifmg.edu.br
Prof. Fábio Pereira Dias (Tutor) fabio.dias@ifmg.edu.br
Prof.ª Sheila Isabel do Carmo Pinto (Tutora) sheila.isabel@ifmg.edu.br
Prof. Vladimir Antônio Silva (Tutor) vladimir.silva@ifmg.edu.br
Maria Eduarda Augusta (Presidente)
João Vitor Souza Frois (Vice-Presidente)
João Vitor Moreira (Diretor de Extensão e Pesquisa)
Pedro Henrique (Coordenador de secretaria)
Laura Alvarenga (Coordenadora de tesouraria)
Nicole Gomes (Diretora de Marketing)

Conheça o GESA:
Facebook: Gesa Ifmg
Instagram: @gesa.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gesa
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

GESP
Grupo de Estudos Sinais de Processo

GESP
Grupo de Estudos Sinais de Processo

Criado em abril de 2015, este grupo tem a proposta de compartilhar 
conhecimentos acerca de processos industriais de produção, além do 
estudo de processamento de sinais e controle de processos, através de 
palestras, cursos, seminários, debates e relatos de experiências 
profissionais. 

O processo seletivo ocorre sob demanda, através de uma prova. Caso o 
aluno queira fazer parte do nosso grupo, deve entrar em contato pelo 
e-mail, sendo o assunto “processo seletivo”. Este grupo de estudos é 
voltado a estudantes dos cursos superiores do IFMG - Campus Bambuí.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia da Computação

Diretoria:
Prof. Francisco Heider Willy dos Santos (orientador)  
francisco.santos@ifmg.edu.br
Prof. Carlos Renato Nolli (coorientador)
Prof. Calebe Giacule Jr. (coorientador)
Prof. Mateus Clemente de Sousa (coorientador)
Beatriz Rodrigues de Oliveira Paiva (Presidente)

Conheça o GESP:
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gesp
E-mail: gesp.bambui@ifmg.edu.br 
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O GETAB tem como meta difundir os estudos em taxonomia vegetal e 
suas aplicações teórico-práticas, integrando os alunos às práticas de 
campo, seminários, rodas de conversa e elaborando e executando 
pesquisas relacionadas à área.

Servidores, alunos e a comunidade externa são sempre bem-vind@s 
para participar das palestras e atividades práticas. Os processos de 
seleção para os diferentes cargos irão ocorrer quando necessário.

Curso vinculado: Licenciatura em Ciências Biológicas

Diretoria:
Profª. Fernanda Nunes Cabral (orientadora) fernanda.cabral@ifmg.edu.br  
Amanda Clícia dos Santos Pires (Presidente)
João Vitor Souza Frois (Vice-Presidente)
Rafaela Caroline da Silva (Secretária)
Maicon Nazareno (Tesoureiro)
Gabriel César Ferreira (Diretor de Marketing)

Conheça o GETAB:
Instagram: @getab.ifmg.bambuí
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/getab
E-mail: getab.ifmg.bambui@hotmail.com
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento de Produtos e Análise 
Sensorial (GPSENSe) tem como objetivo reunir pessoas que tenham interesse 
e/ou atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos e análise 
sensorial, para executar projetos e atividades diversas de aperfeiçoamento. 

Docentes, discentes, técnicos e demais profissionais da área podem participar 
do grupo mediante aprovação no processo seletivo realizado semestralmente 
via edital específico.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia de Alimentos

Diretoria:
Profª. Jéssica Ferreira Rodrigues (orientadora) jessica.rodrigues@ifmg.edu.br
Lorena Eduarda Aparecida de Oliveira (Primeira-coordenadora geral)
Pâmella Riavda Martins Nascimento (Segunda-coordenadora geral)
Thaís Andrade Esméria (Coordenadora de Extensão)
Ivana Veloso da Silva Moura (Coordenadora de pesquisa/Desenvolvimento de 
novos produtos)
Alessandra De Fátima Barcelos (Coordenadora de pesquisa/Análise Sensorial)
Ingrid Brandemburg Simam (Primeira-coordenadora de Informática e divulgação)
Amanda Iamaguchi Fantini Ribeiro (Segunda-coordenadora de Informática e 
divulgação) 
Maria Laura de Castro Costa (Primeira-coordenadora de materiais e finanças) 
Paulo José de Barros Costa (Segundo-coordenador de materiais e finanças)
Marcus Tulio Cunha dos Santos Filho (Secretário Geral)

Conheça o GPSENSE:
Facebook: Gpsense Ifmg Campus Bambuí
Instagram: @gp_sense
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gpsense1
E-mail: gpsense.ifmgcampusbambui@gmail.com
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

GRUCE
Grupo Canastra Empreendedora

GRUCE
Grupo Canastra Empreendedora 

Criado em 2020, o GruCE pretende reunir os atores ligados ao 
ecossistema de empreendedorismo de Bambuí e da microrregião da 
Canastra, propondo desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão 
que promovam a cultura empreendedora e de inovação.

Discentes, técnicos administrativos, docentes, empreendedores, 
empresários, incubadoras, startups, entidades, parceiros, dentre outros 
podem fazer parte do GruCE. 

Área vinculada: multidisciplinar

Diretoria:
Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso (Orientador) bruno.afonso@ifmg.edu.br  
Prof. Gabriel de Castro Jacques (Coorientador)
Profª. Jéssica Ferreira Rodrigues (Coorientadora)
Jefferson Luiz Gomides (Presidente)
Ana Carolina Moraes de Godoy (Diretora Administrativo-Financeira)
Domênica Augusto dos Santos (Diretora Adjunta Administrativo - 
Financeira)
Jéssica Sousa Alves (Diretora de Marketing e Eventos)

Conheça o GruCE:
Instagram: @gruce.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/gruce
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gruce
E-mail: gruce.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Núcleo de Estudos JACKoders foi fundado em 2019. Tem como 
principal objetivo o estudo e a construção de algoritmos para a resolução 
de problemas e a participação em competições de programação 
(olimpíadas e maratonas), bem como o incentivo à pesquisa e extensão.
O processo seletivo ocorre por meio de uma avaliação que propõe 
problemas de lógica para estudantes em início de curso e uma avaliação 
que propõe problemas que demandem uma solução algorítmica. A 
entrada acontece uma vez no início do ano letivo.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia da Computação

Diretoria:
Prof. Samuel Pereira Dias (Orientador) samuel.dias@ifmg.edu.br
Prof. Felipe Lopes de Melo Faria (Coorientador)
Prof. Gabriel da Silva (Coorientador)
Júlio Cézar Coutinho de Oliveira (Presidente)
Lucas dos Anjos de Castro (Vice-Presidente)
Vítor Daniel Leal (Secretário)
Tainá Maria Dias de Paula (Tesoureira)

Conheça o JACKoders:
Instagram: @jackoders_ifmg_bambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/jackoders
E-mail: jackoders.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Criado em 2019, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas é 
responsável por fomentar e promover ações de natureza sistêmica, no 
âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão, proporcionando o cumprimento 
efetivo das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e os demais instrumentos 
legais correlatos. 

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas está aberto para toda a 
comunidade acadêmica. Aos interessados, entrar em contato através do 
e-mail.

Área vinculada: multidisciplinar

Componentes:
Prof. Marcelo Henrique Martins (Orientador) marcelo.henrique@ifmg.edu.br
Prof. Eduardo Henrique Modesto de Morais
Profa. Luciana da Silva de Oliveira
Profa. Mara Cristina Rodrigues de Lima
Prof. Paulo Henrique Araújo
Prof. Rafael Vieira Ambar
Prof. Rodrigo Francisco Dias
Prof. Gabriel Abílio de Lima Oliveira
Profa. Juliana Lopes Lelis de Morais
Prof. Emerson Rodrigues Pimentel

Conheça o NEABI:
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neabi
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O NEADDF tem a finalidade de ajudar na compreensão de conteúdo de 
Física e na resolução de seus exercícios (por exemplo, as questões do 
ENEM) e em alguns assuntos relacionados às atividades acadêmicas do 
IFMG - Campus Bambuí. Está aberto ao público, e o atendimento pode 
ser feito de forma presencial ou por meios eletrônicos.  

Curso vinculado: Licenciatura em Física

Diretoria:
Prof. João Henrique Rodrigues (Coordenador)  joao.henrique@ifmg.edu.br

Conheça o NEADDF:
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neaddf
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O NEBEV (Núcleo de Estudos de Bioprodutos e Extratos Vegetais) é um grupo 
advindo do antigo grupo de estudos GEPLAM (Grupo de Estudo de Plantas 
Medicinais), reformulado e com foco em estudar plantas e princípios ativos, 
com intuito de desenvolver bioprodutos.

Qualquer estudante do IFMG - Campus Bambuí com interesse, foco e 
empenho em estudar e aplicar o melhor possível da pesquisa pode 
participar do grupo.

Curso Vinculado: Bacharelado em Agronomia

Diretoria:
Profa.  Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de Paula (Orientadora) 
ana.paula@ifmg.edu.br
Prof.  Antônio Augusto Rocha Athayde (Coorientador)
Prof. Paulino da Cunha Leite (Coorientador)
Júlia Bahia Miranda (Coorientadora)
Petry Ambrósio Satil da Silva (Presidente)
Carlos Augusto Fernandes de Melo (Vice-presidente)
Djully Amorim Silva (Diretora de Marketing)
Maria Fernanda da Silva Teixeira (Tesoureira)
Lívia Paina Chebaro Franchi (Coordenadora de Secretaria)

Conheça o NEBEV:
Instagram: @nebev.ifmg 
Página no site do campus: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/geplam 
Email: nebev.ifmg@gmail.com
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O Núcleo de Estudos em Clínica de Aves (NECA) objetiva apresentar e 
aprofundar os conhecimentos técnicos nas diversas áreas relacionadas 
aos cuidados com as aves, espécie em crescimento como animal de 
companhia e ainda pouco abordada durante a graduação.

Nossas reuniões são divulgadas no nosso Instagram e são abertas a 
todos os interessados, então escolha o tema e aproveite, ao final de cada 
palestra você será certificado. Caso queira fazer parte da coordenação 
geral, aguarde o processo seletivo!

Curso vinculado: Medicina Veterinária

Diretoria:
Profa. Joana Zafalon Ferreira (orientadora) joana.zafalon@ifmg.edu.br
Profa. Ariane Flávia do Nascimento (coorientadora) 
ariane.nascimento@ifmg.edu.br
Pedro Augusto Arruda Leite (Presidente) 
Carolina Arruda Leite (Secretária Geral)
Giulia Maria Fiuza Sabino (Diretora de Marketing e de Extensão)

Conheça o NECA:
Instagram: @neca_ifmgbambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neca
E-mail: neca.bambui@ifmg.edu.br
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Nucleo de Estudos em Equideocultura 

NEEQ
Nucleo de Estudos em Equideocultura 

Este grupo objetiva formar profissionais preparados aos desafios do 
mercado equestre, oferecendo capacitação técnica aliada a atividades 
práticas, discussão de artigos, visitas técnicas e treinamentos, além de 
fomentar a participação em projetos de cunho social que envolvam 
equídeos.

É destinado a todos os alunos dos cursos do DCA (Departamento de 
Ciências Agrárias), bem como aos alunos dos cursos técnicos. A seleção é 
por meio de entrevista com os orientadores.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Prof. Vinícius Silveira Raposo (orientador)   vinicius.raposo@ifmg.edu.br 
Prof. Marcos Aurélio Dias Meireles (coorientador)
Profª Cândice Mara Bertonha (coorientadora)
Profª Amanda Soriano Araújo Barezani (coorientadora)
Hítallo Eduardo de Magalhães (Presidente)
Lívia Vieira (Vice-presidente)

Conheça o NEEQ:
Facebook: Neeq Ifmg Campus Bambuí
Instagram: @neeq_ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neeq
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NEFF
Nucleo de Estudos em Fungos Filamentosos

O Núcleo de Estudos em Fungos Filamentosos tem por finalidade 
aprimorar o conhecimento científico na área da Microbiologia, 
compreender questões do dia a dia, que envolvem estes organismos e 
principalmente desenvolver atividades para os produtores da região, 
levando formas de melhoria e cuidados na produção de alimentos.

A admissão de membros será feita mediante e-mail e posteriormente 
será feita uma entrevista promovida pela Coordenação Geral do NEFF. 
Discentes do curso técnico, graduação ou pós-graduação e servidores, 
podem fazer parte do NEFF.

Área vinculada: multidisciplinar

Diretoria:
Prof.ª Fabiana Aparecida Couto (orientadora) fabiana.couto@ifmg.du.br 
Sara Lídia Viegas de Oliveira (Presidente)
Kharen Luiza Félix Santos Lemos (Vice Presidente)
Maria Eduarda Augusta Silva (Diretora de Marketing)
João Vítor Moreira (Coordenador de finanças)
Leonardo Santos Silva Lapa (Secretário geral)
Marcos Samuel Souza Paulino (Diretor de Extensão e Pesquisa)

Conheça o NEFF:
Instagram: @neff.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neff
E-mail: neff.ifmg@gmail.com
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Criado em 2020, o NEGeS tem como objetivo realizar palestras, debates, 
apresentações culturais e informativas acerca dos temas Gênero e 
Sexualidade, fazendo com que esses assuntos estejam presentes 
durante todo o ano e não em um único mês. O Núcleo também 
desenvolve projetos de extensão e parcerias com órgãos públicos e 
privados da comunidade.

Servidores, estudantes da pós-graduação, graduação e dos cursos técnicos, 
além da comunidade externa, podem fazer parte do NEGeS. É necessário 
apenas que entrem em contato por e-mail, instagram ou procurar alguém 
do grupo. Você é muito bem vinda, bem vinde e bem vindo.

Área vinculada: multidisciplinar

Diretoria:
Profª. Meryene de Carvalho Teixeira (Orientadora) 
meryene.carvalho@ifmg.edu.br
Evelyse Michelle Magalhães Fraga (Coorientadora)
Toliana Pereira de Jesus Silva Galdino (Colaboradora externa)
Jefferson Gomides (Presidente)
Jéssica Sousa Alves (Diretora de Marketing e Eventos)
Renata Aparecida Pereira (Diretora Administrativo-Financeiro)
Auxiliadora Silva Galdino de Jesus (Diretora de Extensão)

Conheça o NEGeS:
Instagram: @neges.ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neges
E-mail: neges.bambui@ifmg.edu.br
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

O Núcleo de Estudos em Ovinocaprinocultura é formado por estudantes 
de graduação, tendo como objetivo aprimorar e estimular a busca por 
conhecimentos na área. Atua na área de ensino, pesquisa e extensão.

Está aberto a todos os alunos de graduação das áreas afins e alunos do 
curso Técnico Integrado em Agropecuária.

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria:
Profª. Marina Gabriela Berchiol (orientadora) marina.berchiol@ifmg.edu.br
Ana Louise S. Alves (Presidente)
Ana Clara Merces (Vice presidente)
Maryana Soares (Coordenador de secretaria)
Ana Luisa Abrão (Diretor de marketing)

Conheça o NEO:
Instagram: @neo_ifmg
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/neo
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O NEPASU do IFMG - Campus Bambuí é uma associação para fins não econômicos, 
apartidária, fundada em 2017. Tem como objetivo proporcionar aos seus membros 
maior conhecimento teórico e prático relacionado à Parasitologia e à Saúde Única 
que abrange aspectos das Saúdes Animal, Humana e Ambiental. Por meio de 
reuniões quinzenais, organização de eventos, participação em projetos de iniciação 
científica e extensão, as atividades do núcleo corroboram para a difusão dos 
conhecimentos entre os demais membros da comunidade acadêmica e a sociedade.

A seleção de novos membros se dá a partir de um Edital público, semestral, no qual 
há a etapa de entrevista, em que o pretendente demonstra sua motivação em fazer 
parte do grupo. Qualquer indivíduo das áreas das Ciências da Saúde, Ciências 
Agrárias e Ciências Biológicas do IFMG e de outras instituições públicas ou privadas, 
podem participar.

Curso vinculado: Bacharelado em Medicina Veterinária

Diretoria:
Profª. Simone Magela Moreira (Orientadora) simone.moreira@ifmg.edu.br
Leonardo Silva Santos Lapa (Presidente)
Yasmin Vinhal Freitas Madio (Vice-presidente)
Bruna Macena Pereira de Souza (Secretaria)
Gabriela Luiza Soares Clarindo (Coord. de Eventos)
Laura Cecília Bernardo Lima (Coord. de Marketing)
Amanda Fonseca (Coord. de Marketing)
Anna Pio Soares dos Santos (Coord. de Extensão e Pesquisa - ICB/UFMG)

Conheça o NEPASU:
Instagram: @nepasu_ifmgbambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/nepasu
E-mail: nepasu.bambui@ifmg.edu.br
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Nucleo de Estudos em Suinocultura

NES
Nucleo de Estudos em Suinocultura

O NES foi fundado em 2009 e tem como objetivo estimular a aquisição de 
conhecimentos da área de suinocultura promovendo palestras, 
encontros, pesquisas e estágios. 
Podem fazer parte do NES pessoas que tem interesse em suinocultura, 
alunos dos cursos de Ciências Agrárias, produtores e profissionais que 
atuam na área. Entre em contato com o presidente do grupo para 
maiores informações sobre a seleção como membro ou do interesse em 
participar como colaborador. 

Curso vinculado: Bacharelado em Zootecnia

Diretoria: 
Profª. Silvana Lúcia dos Santos Medeiros (Orientadora) 
silvana.medeiros@ifmg.edu.br 
Andressa Nathalie Nunes Magalhães (Co-orientadora) 
Katiuscia Cristina das Neves Mota (Co-orientadora) 
Sandra Regina Faria (Co-orientadora) 
Elisamara Ribeiro Campanha (Presidente) 
Maria Gabriela Carvalho (Secretária 1) 
Larissa Faria Silveira Moreira (Secretária 2) 
Artur Henrique Dias Silva (Marketing 1) 
Gabriella Aparecida Araújo Silva (Marketing 2) 
Mariana de Oliveira Araújo (Marketing 3) 

Conheça o NES: 
Instagram: @nes_ifmg 
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/nes

46



Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

Fundado em 2010, o NESSOL abrange áreas como programação, 
instalação, configuração, implantação e utilização de software livre. Com 
o objetivo de aprimorar os conhecimentos a respeito desses temas de 
todos os participantes do núcleo.

Toda a comunidade acadêmica e externa pode fazer parte do Núcleo de 
Estudos. Podendo entrar em contato por e-mail ou com qualquer 
membro do conselho.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia da Computação

Diretoria:
Prof. Marcos Roberto Ribeiro (orientador) marcos.ribeiro@ifmg.edu.br
Prof. Cláudio Ribeiro de Souza (Coorientador)
Herik Aparecida Ramos da Silva (Presidente)
Marco Antônio da Silva (Membro do Conselho)
Lucas Batista dos Santos (Membro do Conselho)
Maria Luísa Chaves (Membro do Conselho)
Kevenn Henrique de Paula Silva (Membro do Conselho)
Jorge Luis Vieira Murilo (Membro do Conselho)

Conheça o NESSOL:
Instagram: @nessol.bambui
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/nessol
Blog: https://nessol.blogspot.com
E-mail: nessol.bambui@ifmg.edu.br
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Automatizando processos e criando robôs para participação em 
competições a SYSTEM busca criar soluções que facilitem alguns 
processos manuais nos mais diversos setores do conhecimento e busca 
em competições avaliar o nível de aprendizado dos membros.

Buscamos estudantes, professores, técnicos e profissionais com 
interesse por atividades relacionadas à robótica e automação de 
processos, selecionando por meio de testes lógicos seus novos 
integrantes.

Curso vinculado: Bacharelado em Engenharia da Computação

Diretoria:
Prof. Carlos Renato Nolli (Orientador) renato.nolli@ifmg.edu.br
Prof. Diógenes Ribeiro Barbosa Soares (Coorientador)
Prof. Mateus Clemente de Sousa (Coorientador)
Luiz César de Moura Silva (Presidente)
Rafael Borges de Assis (Vice presidente)
Lucas Willian Assis de Oliveira (Secretário)
Lívia Silveira Moreira (Coordenadora de Eventos e Comunicação)
Mateus Fernandes Martins (Tesoureiro)

Conheça o SYSTEM:
Facebook: System - Grupo de Estudos em Automação e Robótica
Instagram: @systemrobotics
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/system
E-mail: team.systemf1@gmail.com
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O Conceito Nacional de Empresas Juniores (CNEJ), define que as Empresas 
Juniores (EJs) são entidades organizadas em uma associação civil constituídas pela 
união de alunos matriculados em cursos de graduação em instituições de ensino 
superior, com o intuito de realizar projetos e serviços que contribuam para formar 
profissionais capacitados e comprometidos com o propósito de transformar o 
Brasil.

Durante a execução desses projetos e no dia a dia da empresa, os 
estudantes aprendem sobre gestão, se especializam em sua área de atuação e 
têm contato direto com o mercado. Assim, por meio da vivência empresarial, 
adquirem competências fundamentais para um empreendedor (Brasil Júnior: 
DNA Júnior volume I).

EMPRESAS JUNIORESEMPRESAS JUNIORES
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Grupos de Estudos, Empresas Juniores e Coletivos

A Integra Jr é a primeira Empresa Júnior cadastrada no IFMG Campus 
Bambuí. Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento 
sustentável da região da Serra da Canastra por meio de atividades de 
Assistência Técnica e Consultorias, visando possibilitar aos membros a 
vivência profissional durante o processo de formação acadêmica.

A equipe é formada por graduandos em Agronomia, Engenharia de 
Alimentos, Medicina Veterinária e Zootecnia, que são aprovados por 
processo seletivo. Para saber mais sobre as ações desenvolvidas acesse 
as redes sociais.

Conheça a Integra Jr:

Redes sociais: https://linktr.ee/integra.jr 

Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/integra-jr

E-mail: contato.integrajr@gmail.com
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Somos uma Empresa Júnior do curso de Bacharelado em Agronomia do 
IFMG - Campus Bambuí, que presta serviço em toda área agronômica, 
estreitando a relação entre produtor rural e acadêmicos, temos como 
valores a sustentabilidade, transparência, ética, profissionalismo, 
humildade e companheirismo. Prezamos pela qualidade e satisfação do 
nossos clientes.
O processo seletivo da Safra Jr. se assemelha muito aos processos seletivo 
das empresas do mercado de trabalho do nosso setor, em que buscamos 
os perfis que se encaixam com que a Empresa Júnior necessita. Ele ocorre 
anualmente, sendo divulgado em suas plataformas digitais e no prédio da 
agronomia. A Safra Jr. é uma empresa exclusivamente focada na área 
agronômica, então podem se candidatar ao processo seletivo os 
graduandos em Agronomia do IFMG Campus Bambuí. 

Diretoria:
Ricardo Cavalcanti (Orientador) ricardo.cavalcanti@ifmg.edu.br
Ana Clara Nunes de Vasconcelos (Diretora Presidente)
Fabiana de Fátima Borges (Diretora Vice presidente)
Rafael Alves Lopes (Diretor de projetos) 
Maria Eduarda Rezende Botinha (Diretora marketing e comunicação)

Conheça a Safra Jr C.A:
Instagram: @safrajr.ca
Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/safra-junior
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/safra-jr 
E-mail: safrajr.ca@gmail.com
Contato: 37 998449605
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Coletivos negros, feministas, LGBTQIA+ e outros são motivados pelo 
ímpeto de grupos que compartilham identidades em comum e o desejo de 
organizar-se para pensar e transformar as estruturas que tornam precária ou 
inviabilizam suas existências. Um coletivo expressa a tomada de decisão de 
grupos de saírem da condição de passividade, para a de sujeitos políticos. Isso não 
significa, que todos os membros pensem de forma igual, pois as individualidades 
importam.

A hierarquia não é uma prática comum em coletivos e as lutas geralmente 
envolvem temas onde opressões e preconceitos cerceiam o estabelecimento de 
uma sociedade justa e democrática. 

A atual gestão do IFMG - Campus Bambuí, ciente que as instituições de 
ensino perpetuaram, durante muito tempo, práticas de exclusões de gênero e 
raciais, se compromete a dialogar e respeitar o princípio fundamental de 
autonomia dos coletivos do campus. Por isso, embora recebam apoio 
Institucional, eles efetuam suas atividades de maneira independente. 

COLETIVOSCOLETIVOS
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DANDARA
Coletivo LGBTQIA+ Dandara

DANDARA
Coletivo LGBTQIA+ Dandara

O Coletivo LGBTQIA+ Dandara é um movimento que une alguns 
membros da sociedade acadêmica do Instituto Federal de Minas Gerais – 
Campus Bambuí e representa uma das várias pluralidades da nossa 
sociedade. 

O coletivo é plural, acolhedor, crítico, divertido, construtivo, interessante, 
de estudos, entre outros; assim como qualquer grupo que participamos 
e entrosamos. 

O seu foco é o respeito interpessoal e seu objetivo/meta é alcançar a 
inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de 
gênero, tornando a convivência na instituição mais agradável, do que ela 
poderia ser sem o coletivo.

Conheça o Dandara:

Instagram: @coletivo.dandara.ifmg

Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/coletivos-
dandara

E-mail: coletivo.lgbt.ifmg@gmail.com
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MARIA MARIA
Coletivo Feminista Maria Maria

O Coletivo Feminista MARIA MARIA é composto por alunas e servidoras 
do IFMG Bambuí e por mulheres bambuienses. Desde 2017 
desenvolvemos ações ético-políticas com o objetivo de informar, 
sensibilizar e conscientizar a sociedade onde estamos inseridas dando 
visibilidade às lutas das mulheres, dentro e fora do campus. 
Fortalecermos nossos laços de sororidade e empoderamento, 
estudamos sobre os feminismos e as personalidades femininas 
inspiradoras para desenvolvermos nossas ações culturais, de militância e 
de aprendizagem teórica. O Maria Maria também se tornou um espaço 
para acolhimento de vítimas de opressão. Aqui, todas as vozes importam, 
todas temos o nosso valor e todas temos algo a oferecer e a receber.

Promovemos atividades que viabilizem a difusão de ideais democráticos, 
a desconstrução dos mitos relacionados à masculinidade e o combate a 
quaisquer formas de discriminação sexual e preconceito. Por isso, 
homens interessados em (in)formação, troca de experiências e luta por 
equidade, também são bem-vindos em nos nossos eventos e ações!

Conheça o Maria Maria:

Instagram: @coletivomariamaria.ifmg

Página Institucional: https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/subpaginas/
maria-maria-e-lugar-de-mulher

E-mail: coletivomariamaria.ifbambui@gmail.com

Facebook: Maria Maria (Coletivo Feminista Maria Maria)
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OMINIRA
Coletivo Negro Ominira

OMINIRA
Coletivo Negro Ominira

ÒMINÌRA é um Coletivo Negro formado por um movimento estudantil, 
fundado em maio de 2018 nas dependências do IFMG - Bambuí, que tem 
como principais objetivos a busca pela afirmação da identidade negra, 
compartilhar saberes sobre as culturas africanas e afrocentradas, 
fomentar e engrossar a luta anti racismo dentro e fora do ambiente 
escolar e acadêmico.

Somos um espaço dedicado a dar voz e visibilidade à pauta da negritude, 
desta forma, hoje é composto por membros em sua maioria negra. 
Porém, realizamos ações em parceria com toda a comunidade de 
Bambuí, tendo abertura para participação de toda diversidade de 
pessoas.

Conheça o Ominira:

Instagram: @coletivo.ominira.ifmg

E-mail: coletivonegroifmgbambui@gmail.com
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