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Ministério da Educação 
Instituto Federal do Espírito Santo 

Campus de Alegre 
 
 
 

ATA N.º 2-2020-CG 
 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se, na sala de 
webconferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o Conselho de Gestão do Campus 
de Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), situado no distrito de Rive, na cidade de 
Alegre, Espírito Santo, sob a presidência da diretora-geral, Maria Valdete Santos Tannure, com a 
presença dos seguintes conselheiros: o diretor da Diretoria de Administração e Planejamento, 
Romulo Matos de Moraes; a diretora da Diretoria de Ensino, Jacyara Conceição Rosa Mardgan; o 
diretor da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Janio Gloria de Oliveira; o 
coordenador da Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças, José de Mello 
Sobreira Filho; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas, Angela Maria do 
Amaral Abreu Carvalho; o coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão do Campo, Fabrício 
Albani Oliveira; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Ensino, Deila da Silva Bareli de 
Moraes; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Assistência à Comunidade, Ana Karina 
Loreley Montero Loreley Requieri; o coordenador do Curso Técnico em Agropecuária, Victor Dias 
Pirovani; o coordenador do Curso Técnico em Agroindústria, Alexandre Cristiano Santos Junior; o 
coordenador do Curso Técnico em Informática, Carlos Alexandre Siqueira da Silva; o coordenador 
do Curso Superior de Engenharia de Aquicultura, Pedro Pierro Mendonça; o coordenador do 
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cleziel Franzoni da 
Costa; o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura, José Francisco Lopes; a 
coordenadora dos Cursos Superiores de Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas, Ana 
Paula Candido Gabriel Berilli; a coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Agroecologia e Sustentabilidade, Aparecida de Fátima Madella de Oliveira; o coordenador do 
Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Agroecologia, Luciano Menini e 
a representante dos alunos dos cursos superiores Jacyelli Sgranci Angelos. A presidente Maria 
Valdete, após verificação de quórum, deu início à reunião. A conselheira Jacyara apresentou 
dados demográficos do campus na Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2019 (Ano Base 2018), dos 
quais se destacaram: a maioria declarada é branca, equiparação entre os sexos masculino e 
feminino e renda per capita de até um salário mínimo. Também apresentou os dados referentes à 
oferta de cursos pela instituição, ressaltando o aumento da oferta dos cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) e a necessidade de fortalecer os cursos técnicos e repensar o ensino com 
ênfase na atuação na modalidade a distância. Destacou o atendimento do campus aos 
percentuais legais em relação aos parâmetros da PNP. Dando continuidade, a conselheira Jacyara 
apresentou o índice de eficiência acadêmica do campus (51,9%) na PNP (dados 2019/Ano Base 
2018), comparando-o com os índices do Ifes e da Rede. Afirmou que a análise desse índice é um 
trabalho que a gestão de Ensino e as coordenadorias de curso têm feito para a implementação de 
ações a fim de mitigar os números de evasão e retenção nos cursos e consequentemente elevar 
nosso índice de eficiência. Explicou que a taxa de evasão do campus mostrou-se abaixo da 
apresentada pelo Ifes e pela Rede, porém os maiores índices de evasão do campus são verificados 
no âmbito da graduação. Falou que novas estratégias precisam ser pensadas por ocasião da 
pandemia e que números alarmantes de evasão e cancelamento de matrículas serão apontados 
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em toda a rede de Ensino. Ressaltou a importância de a equipe ficar motivada diante dos ótimos 
resultados obtidos pelo campus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 (destaques: 
primeira colocada entre as instituições de ensino públicas e privadas do município de Alegre; 
décima quarta colocada entre as instituições de ensino públicas do estado do Espírito Santo e 
sexta maior média em Redação entre os campi do Ifes). Finalizando a apresentação, a conselheira 
Jacyara passou a palavra aos coordenadores de curso. Estes, por sua vez, iniciaram a 
apresentação dos principais resultados da PNP 2020 (Ano Base 2019) referentes ao curso que 
coordenam, na seguinte ordem: 1) Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (pelo coordenador de curso Cleziel Franzoni da Costa); 2) Curso Superior de 
Tecnologia em Cafeicultura (pelo coordenador de curso José Francisco Lopes); 3) Curso Superior 
de Engenharia de Aquicultura (pelo coordenador de curso Pedro Pierro Mendonça); 4) Cursos 
Superiores de Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas (pela coordenadora de curso Ana 
Paula Candido Gabriel Berilli); 5) Curso Técnico em Informática (pelo coordenador Carlos 
Alexandre Siqueira da Silva); 6) Curso Técnico em Agroindústria (pelo coordenador Alexandre 
Cristiano Santos Júnior) e; 7) Curso Técnico em Agropecuária (pelo coordenador Victor Dias 
Pirovani). Durante a apresentação da conselheira Ana Paula, a presidente Valdete, pedindo a 
palavra, solicitou à conselheira Aparecida que explicasse para a conselheira Ana Paula os projetos 
dos cursos superiores de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas. Também falou acerca 
da auditoria interna do Ifes, a qual questionou a baixa eficiência acadêmica de um dos cursos 
ofertados pelo campus. Disse que até a data da presente reunião, o Gabinete da Diretoria-Geral 
não tinha recebido a devida resposta a respeito desse resultado da coordenadoria do curso citado 
pela auditoria. Assim, a Diretoria-Geral ainda não tinha apresentado a justificativa para a 
Auditoria Interna do Ifes, tendo em vista a ausência da resposta pela coordenadoria do curso 
citado no documento e a situação de pandemia vivenciada. Frisou que essa situação precisa ser 
resolvida. Segundo a presidente Maria Valdete, a PNP é uma maneira de democratizar o acesso 
aos dados nacionais dos cursos ofertados e possibilita a reflexão sobre os pontos que a instituição 
necessita alterar/melhorar. Ainda segundo a presidente Maria Valdete, o Ministério da Educação 
(MEC) baseia-se nesses dados para analisar as instituições. Desse modo, o índice da eficiência 
acadêmica é que tem peso. É ouvido que o MEC acabará determinando o fechamento de cursos 
com baixo índice de eficiência acadêmica. Disse que o orçamento do campus considera o número 
de alunos matriculados e cada curso tem um peso. Afirmou que os resultados do Ifes devem 
servir para análise coletiva dentro do campus e elogiou a apresentação realizada pelos 
coordenadores de curso. A presidente deu abertura aos conselheiros para colocações oportunas. 
A conselheira Angela disse que, embora esteja ligada à área administrativa, a Coordenadoria 
Geral de Gestão de Pessoas preenche os primeiros dados do campus na PNP. Agradeceu a 
apresentação feita pelos coordenadores de curso, haja vista que foi possível compreender o 
impacto das informações prestadas na PNP para a instituição. O conselheiro Janio disse que em 
relação aos cursos técnicos os índices apresentados são bons, porém ainda podem ser 
melhorados. Na percepção dele, é a família do aluno do curso técnico que evade. O aluno por si 
só não tem o poder de evadir. Nos cursos superiores, a evasão é decisão do aluno. Ele não 
considerou os dados dos cursos superiores bons, citando como exemplo o número de inscrições 
por vaga, visto que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um processo seletivo nacional, 
diferentemente dos cursos técnicos, que é inscrição local. Afirmou que não adianta comparar 
dados do campus com os de outras instituições no âmbito nacional. A cobrança por melhores 
resultados será realizada em algum momento e dar-se-á individualmente por campus e dentro de 
cada campus, por curso. Os dados deste ano que serão apresentados no ano próximo certamente 
serão piores. Desse modo, não é prudente tomar por base os dados deste ano para tomar uma 
decisão. O conselheiro Pedro considerou que a pauta da reunião dizia respeito à apresentação 
dos dados da PNP, e não a estratégias para inversão de dados não agradáveis ou de números não 
desejáveis. Disse que no ensino superior a situação é diferente da citada pelo conselheiro Janio 
com relação aos cursos técnicos. Isto é, os alunos deixam de frequentar o curso superior e não 
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vão embora, contudo afirmam para a família que estão em curso aqui. Para o conselheiro Pedro, 
é impossível tirar observação conclusiva de um dado. A presidente Maria Valdete ressaltou que o 
Gabinete da Diretoria-Geral recebeu no ano passado uma solicitação de auditoria interna sobre o 
baixo índice de eficiência do curso de Engenharia de Aquicultura e não verificou, até o momento 
da presente reunião, nenhuma resposta da coordenadoria do curso em questão. O conselheiro 
Pedro afirmou que a resposta está pronta, porém em razão de problemas internos da 
coordenadoria, ainda não foi enviada para o Gabinete. A presidente Maria Valdete ressaltou que 
mesmo não havendo aula presencial, as coordenadorias/diretorias estão trabalhando em dobro. 
Muitas ações estão sendo pensadas. Disse que tivemos a enchente no início do ano, a pandemia e 
portarias que são publicadas a todo o momento. O MEC tem acompanhado os dados das 
instituições. Afirmou que o orçamento do campus teve perda de quase quatrocentos mil reais em 
razão do número de alunos. A apresentação dos dados referentes aos cursos ofertados pelo 
campus na PNP incitou a análise conjunta acerca das possibilidades de conseguir mais alunos e 
mantê-los na instituição. Frisou que a capacitação acadêmica não é proporcionada somente para 
os professores, como também para todos os técnicos administrativos por meio de cursos minter e 
dinter, em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e a 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cujas aulas são ministradas no próprio campus. 
Falou sobre as melhorias que o campus tem realizado na estrutura física (construção e reformas 
dos espaços e instalação da usina fotovoltaica) nesses sete anos de mandato. Parabenizou todo o 
esforço da equipe pedagógica para garantir a entrega das atividades pedagógicas não presenciais 
aos discentes da instituição, bem como o empenho dos docentes em aprender as novas 
ferramentas de tecnologia da informação. Disse que o campus está pagando auxílio emergencial e 
assistência estudantil para promover a permanência dos discentes, inclusive os dos cursos de 
graduação, estruturou o Núcleo de Tecnologias Educacionais e realizou a entrega dos livros 
didáticos no domicílio dos alunos. Ante o exposto, a presidente ressaltou que não compreende o 
motivo da necessidade de realizar processo seletivo simplificado para vagas remanescentes de 
alguns cursos de graduação ofertados pelo campus. A conselheira Jacyara disse que os índices de 
verticalização, evasão, retenção e conclusão dentro do ciclo servem para pensar sobre quais 
estratégias devem ser elaboradas para melhoria dos índices em questão. A presidente Valdete 
complementou que a instituição tem planejado as melhorias da infraestrutura do Internato 
visando à adequação da circulação de ar naquele local. Falou sobre o contexto das reuniões do 
Conselho Superior em que grupos defendiam ideias diferentes acerca das atividades de ensino 
durante a pandemia. Positivamente, o instituto conseguiu empreender a aprovação da resolução 
que trata da implantação e implementação das atividades pedagógicas não presenciais, ações que 
vêm logrando êxito, ao contrário de outra instituição de ensino superior do município que até o 
presente momento não articulou qualquer ação de retorno às atividades acadêmicas. Disse que a 
comunidade tem observado todas as providências tomadas pelas instituições de ensino. Nesse 
momento, o conselheiro Pedro pediu permissão para compartilhar a tela do computador dele 
com os demais conselheiros para fins de apresentação da pasta que continha a resposta 
elaborada pela Coordenadoria do Curso Superior de Engenharia de Aquicultura em face da 
solicitação da Auditoria Interna sobre o índice de eficiência desse curso e justificou para os 
conselheiros presentes os motivos da demora na apresentação da resposta ao Gabinete da 
Diretoria-Geral. A conselheira Jacyara passou a apresentar os resultados da pesquisa de demanda 
por cursos superiores realizada no período de 28 de maio a 10 de julho do corrente ano por meio 
de questionário on-line, o qual foi divulgado na página eletrônica institucional, WhatsApp e nas 
redes sociais do campus. Salientou que essa estratégia da gestão de Ensino em parceria com a 
Diretoria de Administração e Planejamento foi apresentada e estudada em reunião que contou 
com a presença da diretora- geral, do diretor da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
e dos coordenadores de cursos com maior aproximação da área de Ciências Agrárias (Ata da 
reunião da Diretoria de Ensino n.º 1145/2020-ALE-DIREN) e na primeira reunião do presente 
Conselho de Gestão. A presidente Maria Valdete esclareceu que a proposta dessa pesquisa foi 
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apresentada primeiramente aos coordenadores de curso da grande área e que, posteriormente, a 
proposta foi discutida pelo Conselho de Gestão. Assim, a presente reunião revelaria os resultados 
da pesquisa empreendida. Passou a palavra para o conselheiro Romulo. O conselheiro Romulo 
esclareceu que a referida pesquisa buscou dar suporte para as estratégias da área de Ensino e 
teve foco na vocação histórica, na estrutura física e no quadro de docentes do campus. A partir 
disso, emergiu a proposta de pesquisar sobre a demanda dos cursos superiores: Engenharia de 
Aquicultura, Tecnologia em Cafeicultura e Agronomia e identificar as motivações dos 
respondentes em escolher os cursos ofertados/a ser ofertado pelo Campus de Alegre. Explicou a 
metodologia utilizada na pesquisa (bola de neve e apresentação aleatória das questões do 
questionário aos respondentes – voluntários e anônimos). Apresentou pormenorizadamente os 
resultados obtidos na referida pesquisa de demanda, dos quais se destacaram: abrangeu 
respondentes de 85 municípios; 75% dos respondentes estão concentrados no entorno do 
município de Alegre e nos municípios da Região Sul do estado do Espírito Santo; total de 1124 
respondentes; a maioria dos respondentes está cursando ensino médio, dos quais 136 estão na 
educação profissional técnica; a maioria é residente na zona urbana; 70,28% apresentaram muito 
interesse no curso superior de Agronomia (no conjunto dos dados, os fatores que influenciaram 
positivamente a escolha por esse curso com significância estatística foram o mercado de trabalho 
e a localização do campus); 6,6% indicaram muito interesse no curso superior de Tecnologia em 
Cafeicultura; 12,7% dos respondentes indicaram muito interesse no curso superior de Engenharia 
de Aquicultura (desse conjunto, o fator que influenciaram positivamente a escolha do referido 
curso com significância estatística foi a realização pessoal). Continuando a apresentação, o 
conselheiro Romulo ressaltou que a pesquisa de demanda também abrangeu cursos de pós-
graduação, porém aproximadamente 67% dos respondentes não opinaram sobre esse tema haja 
vista que a maioria estava cursando o ensino médio. Entre os respondentes de nível superior (n= 
327), a ordem de interesse em cursos de pós-graduação foi: 1) Produção Animal; 2) Ensino Básico; 
3) Cafeicultura; 4) Agroecologia e Sustentabilidade; 5) Aquicultura. Já entre os respondentes que 
concluíram o nível superior (n=95), a ordem de interesse em cursos de pós-graduação foi: 1) 
Agroecologia e Sustentabilidade; 2) Cafeicultura; 3) Produção Animal; 4) Ensino Básico; 5) 
Aquicultura. A conselheira Jacyara agradeceu o conselheiro Romulo pela apresentação dos 
resultados realizada, como também os demais conselheiros pela atenção dada. Disse que não é 
possível falar sobre a PNP sem mencionar as cobranças da comunidade que recaem sobre o 
ensino, assim como é preciso apresentar as respostas que a sociedade espera. Afirmou que, além 
desse trabalho, outros estão sendo desenvolvidos pelas coordenadorias de curso. Esclareceu que 
os dados brutos da pesquisa empreendida serão encaminhados para a Diretoria-Geral do campus 
para consulta e arquivamento, enquanto que os dados agrupados serão publicitados para as 
coordenadorias e diretorias para fins de estudo, visto que o anonimato foi garantido aos 
respondentes. Por fim, a conselheira Jacyara colocou em apreciação pelo Conselho de Gestão a 
possibilidade de designar, por meio de portaria da Diretoria-Geral, uma comissão responsável 
pelo estudo da viabilidade da criação do curso de Agronomia, tendo em consideração a formação 
do quadro atual de docentes lotados no campus. A presidente Valdete frisou que a avaliação da 
viabilidade de criação de novo curso é premente, haja vista que se aproxima o próximo Sisu. 
Questionada pelo conselheiro Cleziel sobre as possibilidades de o campus ofertar cursos na 
modalidade a distância (EaD), a presidente Valdete respondeu que a pesquisa também 
apresentou aos respondentes algumas opções de cursos de pós-graduação nessa modalidade. O 
conselheiro Janio complementou a fala da presidente afirmando que já tem duas propostas de 
cursos a serem ofertados na modalidade EaD: Cafeicultura e Agroecologia e Sustentabilidade. Os 
conselheiros, por maioria, concordaram com a constituição de uma comissão responsável pelo 
estudo da viabilidade da oferta do curso de Agronomia no Campus de Alegre. A presidente Maria 
Valdete informou os conselheiros sobre a provável alteração das férias docentes de dezembro 
para a data do encerramento do semestre, a qual está sendo discutida. Disse que essa demanda 
será operacionalizada pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas no Sistema Integrado de 
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Administração de Pessoal (Siape). Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho de 
Gestão, Maria Valdete, agradeceu o empenho de todas as coordenadorias e diretorias envolvidas 
no bom andamento das atividades administrativas e de ensino e encerrou a reunião, da qual eu, 
Diana Paula Diogo Correia, lavrei e digitei a presente ata que, após aprovada, será assinada pelos 
conselheiros presentes na reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CONVOCAÇÃO 
 
 
 

A diretora-geral do Ifes - Campus de Alegre, Maria Valdete Santos Tannure, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os membros do Conselho de Gestão para participar da reunião 
ordinária que será realizada no dia 4 de agosto de 2020, às 9 horas, por webconferência. 

 
 

Pauta: 
 
1. Apresentação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha 2020 (Ano Base 2019) por cada 
coordenador de curso (tempo estimado da apresentação: 20 minutos); 
2. Apresentação do resultado da pesquisa sobre a oferta de novos cursos superiores no Campus 
de Alegre. 

 
Endereço de acesso à webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-alegre-1 

 
 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Maria Valdete Santos Tannure 
Diretora-geral 
Portaria nº 3.271 de 22/11/2017 - DOU de 23/11/2017 
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre 
28 3564-1818 
28 99928-2298 

https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=t1e1pDh5lzoFByhDhtq9i4NNwq2I4dSVz8OZdeRr0m2DbdSK-r_YCA..&URL=https%3a%2f%2fconferenciaweb.rnp.br%2fwebconf%2fifes-alegre-1


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/02/2021

ATA DE REUNIÃO Nº 4/2021 - ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 09:32 )
ALEXANDRE CRISTIANO SANTOS JUNIOR

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CTAI (11.02.15.01.08.02.03.02)

Matrícula: 1582155

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 12:26 )
ANA KARINA LORELEY MONTERO LOPEZ

REQUIERI
COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 2278745

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 07:12 )
ANA PAULA CANDIDO GABRIEL BERILLI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CLCB (11.02.15.01.08.02.03.08)

Matrícula: 1812316

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 13:09 )
ANGELA MARIA DO AMARAL ABREU CARVALHO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ALE-CGGP (11.02.15.01.05)

Matrícula: 1586317

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 15:32 )
APARECIDA DE FATIMA MADELLA DE OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCPGLSA (11.02.15.01.07.02.01)

Matrícula: 1322952

 (Assinado digitalmente em 13/02/2021 16:29 )
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTI (11.02.15.01.08.02.03.03)

Matrícula: 1744564

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 09:42 )
CLEZIEL FRANZONI DA COSTA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

ALE-CTAD (11.02.15.01.08.02.03.07)

Matrícula: 1050440

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 09:17 )
DEILA DA SILVA BARELI DE MORAES

COORDENADOR

ALE-CGEN (11.02.15.01.08.02)

Matrícula: 2586333

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 16:28 )
DIANA PAULA DIOGO CORREIA

SECRETARIO - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12)

Matrícula: 2914711

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 21:23 )
FABRICIO ALBANI OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGGC (11.02.15.01.06.02)

Matrícula: 2138448

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 19:21 )
JACYARA CONCEICAO ROSA MARDGAN

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIREN (11.02.15.01.08)

Matrícula: 1933275

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 19:29 )
JANIO GLORIA DE OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

ALE-DPPGE (11.02.15.01.07)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 08:07 )
JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAO (11.02.15.01.06.01)

Matrícula: 54072

 (Assinado digitalmente em 12/02/2021 14:14 )
JOSE FRANCISCO LOPES

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTC (11.02.15.01.08.02.03.06)

Matrícula: 1095431



 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 15:48 )
LUCIANO MENINI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CPPG (11.02.15.01.07.02)

Matrícula: 1535967

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 14:04 )
MARIA VALDETE SANTOS TANNURE

RESPONSAVEL - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12)

Matrícula: 47461

 (Assinado digitalmente em 22/02/2021 12:34 )
PEDRO PIERRO MENDONCA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCEA (11.02.15.01.08.02.03.05)

Matrícula: 2659195

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 13:38 )
ROMULO MATOS DE MORAES

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIAPL (11.02.15.01.06)

Matrícula: 2916996

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 16:22 )
VICTOR DIAS PIROVANI

COORDENADOR

ALE-CTAG (11.02.15.01.08.02.03.01)

Matrícula: 1145064

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 21:15 )
JACYELLI SGRANCI ANGELOS

DISCENTE

Matrícula: 9999244720
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