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Nota do editor 

Este é o primeiro relatório de gestão da Edifes sob minha gestão. Assumi em de 29 de 

outubro de 2020 a coordenação do Edifes, após convite do Pró-reitor de Extensão, Sr. 

Renato Tannure Rotta de Almeida, a fim de dar continuidade aos trabalhos de 

reestruturação da Edifes, cujo processo de implantação teve início em agosto de 2015 e 

a primeira obra foi publicada em 2017. Nesse sentido, em 09 de novembro de 2020 fui 

nomeado coordenador do Programa Institucional de Apoio à Produção Editorial do Ifes. 

Lamentavelmente, não identifiquei o plano anual de atividades da Edifes. Assim, não foi 

possível ancorar este relatório de atividades realizadas nas atividades previstas. 

Dessa forma, pauto este relatório nas atribuições da Edifes, estabelecidas no Art.3º do 

seu Regimento interno: “Compete à Edifes regulamentar, coordenar, fomentar, editorar 

e divulgar a produção de conteúdos (técnicos, científicos, educacionais, culturais, 

artísticos, entre outros) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo relativa ao ensino, à pesquisa e à extensão”. 

 

Programa Institucional de Apoio a Produção Editorial - PIAPE 

O Programa Institucional de Apoio à Produção Editorial do Ifes (PIAPE) foi instituído em 

2020 pelo Conselho Superior do Ifes e visa a fomentar a produção de obras produzidas 

pela comunidade interna e externa ao Ifes e a disseminar a distribuição dessas obras 

local, nacional e internacionalmente. O PIAPE tem especial ênfase no apoio às ações da 

Edifes, visando a ampliar seu portfólio de obras e autores; os laços de cooperação entre 

autores e organizadores; e o alcance da distribuição das suas obras. 

Nesse encadeamento, em dezembro de 2020 foi publicado edital de seleção de dois 

bolsistas (um colaborador externo graduado e um estudante de graduação) para 

atuarem no PIAPE. O início da execução das bolsas está previsto para ocorrer em março 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

Registro e publicação de livros 

Em 2020 foram registradas na Câmara Brasileira do Livro e publicadas 93 obras, 

sobretudo de origem de autores ligados a Programas de Pós-graduação stricto sensu do 

Ifes (Tabela 1).  

Tabela 1 

Obras publicadas por ano – 2017 a 2019 

Ano N. Obras 

2017 116 

2018 99 

2019 105 

2020 93 

Total 413 

 

Como se observa, houve um leve decréscimo em 2020 em relação ao volume de 2019 

(12%). 

 

Produção de livros 

Em 2020 foram retomadas ações de produção das obras aprovadas nos editais da Edifes 

de 2017 e 2018: revisão textual, diagramação, criação de capa, registro e catalogação 

na fonte. Todas as obras serão publicadas ainda no primeiro trimestre de 2021, no 

formato EPUB 3.0 e PDF, e disponibilizadas no site da Edifes (www.edifes.ifes.edu.br) 

para download gratuito e irrestrito.  

 

Livro gratuito 

As obras publicadas pela Edifes estão disponíveis para download gratuito e irrestrito no 

site da editora (www.edifes.ifes.edu.). Ao todo, apenas no site da Edifes, foram 

registrados 14.684 acessos ao catálogo. Lamentavelmente, não foi possível identificar o 

volume de acessos por ano, nem o número de downloads de todos os livros disponíveis. 
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