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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas, reuniu-se 
ordinariamente, em 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, 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 Informática, Carlos Alexandre Siqueira da Silva; o 
coordenador do Curso Técnico em Agroindústria, Alexandre Cristiano Santos Junior; o 
coordenador do Curso Superior de Bacharelado em Agronomia, João Paulo Bestete de Oliveira; 
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; 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. Registrada a ausência da presidente do Conselho de Gestão, Maria Valdete 
Santos Tannure, por motivo de licença para tratamento de saúde. Registrada a ausência não 
justificada do coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura, José Francisco 
Lopes. A pedido do vice-presidente Romulo, substituto eventual da diretora-geral, o qual teve 
de atender o diretor-geral do Campus Cariacica de última hora, a conselheira Jacyara verificou 
quórum para dar início à reunião. Não havendo quórum suficiente para a abertura da reunião, a 
conselheira Jacyara  propôs aos conselheiros presentes a concessão de dez minutos de 
tolerância para acesso de mais conselheiros à sala de webconferência RNP. Logo em seguida, o 
vice-presidente Romulo acessou a webconferência. A conselheira Jacyara, neste momento, 
solicitou a alteração da ordem da pauta (Informes como primeiro ponto de pauta), visto que 
teria de participar de outra reunião com a Reitoria. O vice-presidente Romulo agradeceu a 
espera dispensada pelos conselheiros e justificou o atraso em virtude do atendimento ao 
diretor-geral do Campus Cariacica de última hora. Às treze horas e onze minutos, transcorrido o 
tempo de tolerância, havendo quórum, o vice-presidente iniciou a reunião, conforme pauta 
previamente enviada por e-mail: 1. Indicação de docentes para comporem a Comissão Setorial 
Permanente de Pessoal Docente (CSPPD) do Ifes - Campus de Alegre: O vice-presidente Romulo 
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informou que o prazo da CSPPD do Campus de Alegre venceu durante o período da pandemia. 
Nesse entretempo, o instituto ainda não regulamentou o processo para eleições on-line. Disse 
que a Diretoria-Geral encaminhou solicitação à Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) do Ifes para que essa regulamentação seja feita (em tramitação na CPPD). Relatou que, 
para resolver essa questão, a Diretoria-Geral solicitou aos coordenadores de curso que 
realizassem consulta aos docentes localizados nas respectivas coordenadorias quanto ao aceite 
em participar da CSPPD. Aproveitou o ensejo para agradecer aos coordenadores de curso a 
colaboração prestada. Disse que foram indicados seis docentes, dos quais três serão titulares e 
outros três, suplentes: Roberto Vargas de Oliveira (Siape 2187175), Rafael Silva Ribeiro (Siape 
2288794), Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira (Siape 1813382), Mayron Augusto Borges de 
Oliveira (Siape 1371890), Munir de Sá Mussa (Siape 1874219) e Vanair Curti Do Nascimento 
(Siape 1670429). O vice-presidente Romulo submeteu à apreciação dos conselheiros a relação 
de docentes indicados a fim de que a Diretoria-Geral procedesse com a publicação de portaria 
de designação da CSPPD. Os conselheiros, por maioria, manifestarem-se favoravelmente à 
indicação dos referidos docentes para comporem a CSPPD (16 votos sim). O conselheiro Pedro 
manifestou-se dizendo que cabia à Diretoria-Geral designar os docentes indicados, uma vez que 
estes foram consultados e estavam de acordo. A conselheira Angela sugeriu a realização de 
reunião com os docentes que seriam designados para comporem a CSPPD, ocasião que deveria 
contar com a participação da: Diretoria-Geral, Diretoria de Ensino, Coordenadoria Geral de 
Gestão de Pessoas e CPPD. O vice-presidente Romulo pediu à conselheira Jacyara que 
comunicasse a eleição para coordenadores aos conselheiros.  A conselheira Jacyara expôs que 
solicitou à Diretoria-Geral do campus a inclusão de outro ponto na pauta de reunião, 
relacionado à regulamentação do processo de eleição para coordenadores de cursos técnicos e 
de graduação, conforme Resolução do Conselho Superior (CS) n.º 7/2021, de 19 de março de 
2021. Afirmou que a Diretoria de Ensino estava ciente de que essa resolução se encontrava em 
processo de construção, contudo não sabia que já havia sido publicada. Disse que a Diretoria de 
Ensino deu ciência da Resolução CS n.º 7/2021 aos coordenadores de curso tão logo soube da 
publicação dessa regulamentação. Disse também que a leitura da resolução retromencionada 
resultou na sensação de necessidade de direcionar os trabalhos para a realização da eleição 
para coordenadores de curso, haja vista que a instituição está em processo de finalização do 
ano letivo. Relatou que recebeu as ponderações de coordenadores dos cursos técnicos, os 
quais formalizaram uma solicitação à Diretoria de Ensino. Ademais, há que considerar o período 
de encerramento, o término dos mandatos de alguns coordenadores dos cursos superiores, 
bem como as questões envolvidas na mudança de uma coordenadoria, como a redistribuição 
de carga horária daqueles professores que forem eleitos. A conselheira Jacyara colocou então 
em discussão a possibilidade de iniciar esse processo eleitoral nos moldes da Resolução CS n.º 
7/2021. Disse que a referida resolução, em seu art. 1º, determina que o processo eleitoral seja 
iniciado com dois meses de antecedência do término do mandato ou por solicitação do 
coordenador em exercício. Em seu art. 2º, no parágrafo segundo, essa resolução trata da 
composição da comissão eleitoral. O art. 2º apresenta também a possibilidade de constituir 
comissão eleitoral única para eleição de coordenadores dos cursos técnicos e dos cursos 
superiores. Antes da publicação dessa resolução, era realizado somente processo eleitoral para 
escolha de coordenadores dos cursos superiores. Passou a palavra aos demais conselheiros 
para discutirem sobre a viabilidade da realização desse processo eleitoral. A conselheira Angela 
perguntou à conselheira Jacyara se a eleição será realizada de forma eletrônica e esta 
respondeu que a resolução apresenta essa possibilidade. O conselheiro Cleziel falou que 
entende a necessidade de realização de eleição para os mandatos que estão findando, agora 
respaldada pela resolução. No entanto, apresentou a preocupação com a realização dessa 
eleição neste período de pandemia que estamos vivenciando. Relatou que, assim como a 
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conselheira Ana Paula, iniciou as atividades de coordenador em meio à pandemia, período que 
não dispunha de alguém próximo para repassar as orientações sobre essa função. Disse que o 
processo eleitoral para escolha de coordenadores de curso deve ser estudado com cuidado, em 
razão do momento de pandemia, a fim de que a troca de coordenadores não cause prejuízos 
aos alunos. A conselheira Jacyara disse que a Diretoria de Ensino tem a indicação de 
coordenadores que não querem permanecer na função por várias questões. Observou que o 
artigo décimo da Resolução CS n.º 7/2021 trata do período de transição que permite a 
participação dos atuais coordenadores na eleição. O conselheiro Pedro discordou da discussão 
desse assunto como ponto de pauta. Disse que a resolução foi lida pelos coordenadores de 
curso, mas possivelmente alguns conselheiros que aconselharão sobre o processo ainda não 
leram esse documento e consequentemente poderiam opinar tempestivamente sem a 
percepção real do assunto. Concorda com o conselheiro Cleziel quanto à preocupação em se 
realizar esse processo eleitoral neste período de pandemia. Propôs a discussão sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos atuais coordenadores de curso e o possível processo eleitoral 
em outro momento com a devida comunicação da pauta a fim de que todos os conselheiros 
possam apropriar-se da resolução para colaborar com a discussão. A conselheira Jacyara 
esclareceu que a eleição de coordenadores não estava na pauta da reunião. Disse que fez o 
pedido de inclusão desse assunto na presente reunião ao vice-presidente em razão das 
questões que chegaram à Diretoria de Ensino, principalmente em relação aos coordenadores 
dos cursos técnicos. Afirmou que era proposta da gestão a manutenção dos atuais 
coordenadores de curso, haja vista as dificuldades que certamente serão enfrentadas neste 
ano, assim como ocorreu no ano passado. A conselheira Jacyara falou que tinha dado a palavra 
aos coordenadores acerca de trazer essa situação para o Conselho de Gestão e assim o fez, 
mesmo em caráter informativo, para que os conselheiros colaborassem com análise sobre a 
viabilidade do atendimento à Resolução CS n.º 7/2021 neste momento. Disse também que esse 
assunto foi tratado pela Diretoria de Ensino com os coordenadores dos cursos técnicos. A 
discussão sobre esse assunto com os coordenadores dos cursos superiores não chegou a ser 
iniciada pela referida diretoria. A conselheira Angela disse que leu superficialmente a Resolução 
CS n.º 7/2021, mas pensou, no momento em que teve ciência dessa regulamentação, sobre a 
possibilidade de igualar os mandatos dos coordenadores de curso por meio da realização de 
processo eleitoral em um único momento. O conselheiro Carlos Alexandre manifestou que foi 
um dos que puxou a discussão sobre a eleição neste momento. Relatou que no curso Técnico 
em Informática vivenciou um período de muitas trocas de professores titulares de disciplinas e 
isso causou transtornos para todos: alunos, professores, Coordenadoria Geral de Ensino e 
equipe pedagógica. Disse que é preciso observar que o nosso calendário não está casado com o 
calendário cronológico. Nesse caso, iniciaremos o ano de 2021 em junho. O conselheiro Carlos 
Alexandre sugeriu a realização de processo eleitoral no início do ano letivo para evitar a troca 
de professores e a redistribuição de carga horária, principalmente nos cursos técnicos. No 
entanto, isso também afetaria os cursos superiores. Para o conselheiro, realizar um processo 
eleitoral agora, momento em que o calendário acadêmico não está casado com o calendário 
cronológico, gerará futuramente um transtorno. Dito isso, propôs a realização do processo 
eleitoral entre os anos letivos (intervalo) 2021 e 2022 (na esperança de que ano letivo de 2022 
inicie o mais próximo possível do ano cronológico de 2022). Concordou com a conselheira 
Angela quanto à realização de um processo eleitoral único de coordenadores dos cursos 
técnicos e superiores para igualar os mandatos dos coordenadores eleitos. O conselheiro Carlos 
Alexandre também observou que, nesse momento, seria interessante estudar a possibilidade 
de manter os atuais coordenadores, baseando-se no artigo da Resolução CS n.º 7/2021 que 
trata do período de transição. A conselheira Jacyara ressaltou que essa resolução também trata 
sobre a possibilidade de designação de coordenador interino pela Diretoria-Geral. Desse modo, 
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no caso de encerramento de mandatos dos coordenadores, poder-se-ia utilizar essa 
prerrogativa da resolução para manter os coordenadores atuais na função. O conselheiro 
Romulo sugeriu dar mais um tempo para os coordenadores de cursos estudarem a resolução 
recém-publicada e a realização de reunião intermediária da Diretoria de Ensino com os 
coordenadores ou dos coordenadores com as respectivas equipes para discussão sobre esse 
assunto. Feito isso, o assunto será colocado em pauta de reunião do Conselho de Gestão. 
2. Indicação de conselheiros para comporem a comissão responsável pela elaboração do 
Regimento Interno do Conselho de Gestão do Campus de Alegre, em conformidade com a 
Resolução do Conselho Superior nº 3/2020, de 8 de junho de 2020: Os conselheiros Janio, 
Angela e Pedro concordaram em compor a comissão responsável pela adequação do 
Regimento Interno do Conselho de Gestão do Campus de Alegre às disposições da Resolução do 
Conselho Superior nº 3/2020. Essa comissão terá o prazo inicial de 60 dias para a conclusão dos 
trabalhos e será presidida pelo conselheiro Janio. 3. Minuta da alteração do Regulamento do 
Internato – Relatora conselheira Ana Karina: A conselheira Ana Karina informou aos 
conselheiros que o trancamento de matrícula passou a ser possível para os alunos dos cursos 
técnicos durante a pandemia. Relatou que não estava prevista no Regulamento do Internato a 
garantia de vaga do aluno no internato no caso de trancamento de matrícula. Acrescentou que 
até então o campus não possuía um documento que garantisse a vaga no Internato do aluno 
em situação de trancamento de matrícula no retorno às atividades presenciais. Falou que no 
regulamento retromencionado está claro que o aluno perderia a vaga no Internato, caso fosse 
desvinculado da instituição. A conselheira Ana Karina apresentou a minuta da alteração do 
Regulamento do Internato aos conselheiros (inserção de parágrafo único no art. 15: “Parágrafo 
único. Aos discentes dos cursos técnicos que solicitarem trancamento de matrícula em razão da 
situação de excepcionalidade ocasionada pela pandemia da Covid-19, será garantida a 
manutenção da vaga no internato para o ano letivo de 2021, condicionada à reabertura de 
matrícula e ao estabelecido no inciso VI do art. 15 deste regulamento”.). O conselheiro José de 
Mello discordou da conselheira Ana Karina sobre a inserção do parágrafo único, visto que ainda 
não se sabe se o aluno retornará ao campus ou não. O conselheiro José de Mello 
complementou a fala e disse que isso implicaria o trancamento de vaga no Internato quando 
outro discente poderia estar precisando dela. Disse também que a questão do Internato está 
vinculada à assistência estudantil no que tange à vulnerabilidade social. A conselheira Deila 
esclareceu que haverá casos de alunos dos cursos técnicos, para os quais será solicitado o 
trancamento compulsório, em decorrência da excepcionalidade da pandemia. Desse modo, 
sugeriu acrescentar ao texto aqueles que estiverem em situação de trancamento compulsório, 
a saber, alunos que acumularam pendências durante o ano. A conselheira Ana Karina, sobre a 
colocação do conselheiro José de Mello, disse que cada caso é um caso, porém a situação de 
pandemia é que trouxe o assunto à tona. No entendimento da conselheira, alguns alunos, por 
diferentes motivos, precisaram solicitar trancamento de matrícula. Reiterou o pedido de 
alteração do Regulamento do Internato, disse que compreendeu a colocação do conselheiro 
José de Mello, contudo entende que os alunos nessa situação de trancamento de matrícula 
ainda são alunos da instituição. A conselheira Ana Karina concordou com a inclusão sugerida 
pela conselheira Deila. A conselheira Angela perguntou se o trancamento é avaliado pela 
assistente social. A conselheira Jacyara esclareceu que a questão do trancamento surgiu como 
uma alternativa ao excessivo número de evasões que teremos e também para não prejudicar 
os alunos ante a situação de excepcionalidade da pandemia. Disse que em todas as resoluções 
que amparam as APNP é garantido ao aluno, a qualquer tempo, solicitar o trancamento de 
matrícula, sem ônus ao discente. Acrescentou que muitos alunos dependem do internato, 
principalmente os que não têm acesso a tecnologias de informação e comunicação nesse 
período das APNP. Disse também que o ensino remoto trouxe grandes prejuízos à educação e é 
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dever da instituição garantir pelo menos a permanência desses alunos, visto que, para muitos 
deles, o Internato é uma garantia de permanência. O vice-presidente Romulo compreendeu 
que a inserção desse parágrafo visa à garantia do direito ao Internato adquirido pelos alunos 
que já estavam matriculados na instituição. A conselheira Angela questionou a determinação 
do ano 2021 no texto, já que não vislumbra o término da situação de pandemia no presente 
ano. Sugeriu que a redação do parágrafo único contenha a frase: “enquanto durar a situação de 
pandemia”. A conselheira Deila então contribuiu sugerindo a inclusão do trecho “ano letivo 
subsequente” no parágrafo único. A conselheira Jacyara complementou dizendo que não sabia 
especificar a resolução, mas aparentemente o aluno tem direito ao trancamento compulsório 
por até dois anos. Assim, seria contrário ao disposto na resolução, caso o texto apresente a 
redação “condicionada à reabertura da matrícula”. A conselheira Deila acrescentou a fala 
afirmando que o trancamento compulsório não é solicitado pelo aluno, e sim definido pela 
coordenadoria de curso, constituindo-se benefício para o aluno. A conselheira Angela levantou 
a questão da maioridade do aluno. A conselheira Jacyara respondeu que essa situação foge à 
pandemia e que passaria a palavra à conselheira Ana Karina. Disse que, com a maioridade, o 
aluno adquire certos direitos que trazem dificuldades ao acompanhamento deste no Internato. 
O conselheiro José de Mello considerou a dificuldade de se fechar esse texto na presente 
reunião. Recomendou a consulta às resoluções para a elaboração do texto de modificação do 
regulamento e submetê-lo à orientação da assistente social do campus, uma vez que ela 
trabalha na formalização do edital de vagas para o próximo ano. A conselheira Ana Karina disse 
que ao completar dezoito anos o aluno perde a vaga do Internato e isso deve ser mantido. Com 
relação à fala do conselheiro José de Mello, a conselheira Ana Karina ressaltou que, 
independentemente da análise da assistência social, o internato tem um regimento que 
determina suas normas de utilização e garante ao aluno que atende aos quesitos estabelecidos 
pelo regimento o direito à vaga no internato. Sendo assim, a oferta de vaga no Internato já é 
uma forma de assistir os alunos. O conselheiro José de Mello respondeu que a apreciação da 
assistente social teria caráter de consulta, e não de aprovação. Acrescentou que é possível 
ocorrer uma mudança da condição social do aluno. A conselheira Ana Karina esclareceu que a 
mudança da situação social do aluno não interfere na garantia de vagas no internato. 
Complementou dizendo que o aluno faz jus à vaga no internato ao entregar os documentos 
comprobatórios solicitados e preencher os requisitos. No ano subsequente, a Coordenadoria 
Geral de Assistência à Comunidade não solicita a esse aluno a reapresentação dos documentos 
comprobatórios com o intuito de realizar levantamento sobre a possível ascensão da situação 
familiar dele para determinar a desocupação da vaga no internato e, por conseguinte, ofertar a 
vaga desocupada para outro aluno. Frisou que não se procede dessa forma. A vaga no internato 
é garantida ao aluno enquanto este não ferir nenhum dos critérios estabelecidos no regimento, 
tais como ficar reprovado e cometer ato infracional grave, entre outros. A conselheira Angela 
sugeriu acrescentar a questão da maioridade que implicaria a perda da vaga no internato. O 
conselheiro Pedro informou a necessidade de se ausentar, em virtude de compromisso 
previamente agendado. Finalizadas as considerações, foi aprovada pelos conselheiros (15 votos 
sim) a inserção do parágrafo único no art. 15 do Regulamento do Internato do Ifes – Campus de 
Alegre, conforme redação a seguir: “Parágrafo único. Aos discentes dos cursos técnicos, em 
situação de trancamento de matrícula, em razão do cenário de excepcionalidade ocasionada 
pela pandemia da Covid-19, será garantida a manutenção da vaga no internato no ato do 
retorno do ano letivo presencial, ressalvados os critérios de permanência estabelecidos neste 
regimento”. Antes de encerrar a reunião, o vice-presidente informou os conselheiros de que 
havia a intenção de apresentar a questão orçamentária na pauta da presente reunião, porém, 
como é sabido por todos, o governo ainda não votou o orçamento. Por esse motivo, a gestão 
não dispõe, no momento, desses números para apresentar ao Conselho de Gestão, ou seja, o 
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orçamento para o ano de 2021 ainda está sendo aprovado nas casas legislativas. Tendo 
concluído os pontos de pauta, o vice-presidente Romulo agradeceu a presença de todos na 
reunião, fez votos para que tenham saúde e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, 
eu, Diana Paula Diogo Correia, secretária do Conselho de Gestão do Campus de Alegre, lavrei 
esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes na 
reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Convocação 

 
 
Prezados(as) Conselheiros(as), boa tarde! 
  

  
O vice-presidente do Conselho de Gestão convoca os(as) senhores(as) para a reunião ordinária que se 
realizará no dia  30 de março de 2021, das 13h às 14h, por meio de webconferência RNP. 
  
  
Pauta: 
  
1.      Indicação de docentes para comporem a Comissão Setorial Permanente de Pessoal Docente do 
Ifes-Campus de Alegre:  Roberto Vargas De Oliveira (Siape 2187175), Rafael Silva Ribeiro (2288794), 
Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira (Siape 1813382), Mayron Augusto Borges De Oliveira (Siape 
1371890), Munir De Sa Mussa (1874219), Vanair Curti Do Nascimento (1670429); 

2.       Indicação de conselheiros para comporem a comissão responsável pela elaboração do Regimento 
Interno do Conselho de Gestão do Campus de Alegre, em conformidade com a Resolução do Conselho 
Superior nº 3/2020, de 8 de junho de 2020; 

3.       Minuta da alteração do Regulamento do Internato; 

4.       Informes. 

  
Alguns dos arquivos referentes à reunião estão anexos para consulta dos(as) senhores(as). 
  
O endereço de acesso à webconferência será encaminhado posteriormente. 
  
  
  
Atenciosamente, 
  
  
  
Diana Paula Diogo Correia 
Secretária do Conselho de Gestão do Campus de Alegre 
Portaria n.º 325, de 28 de agosto de 2020 
Instituto Federal do Espírito Santo-Campus de Alegre 
28 3564-1818 
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INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 06/09/2021

ATA Nº 1/2021 - ALE-CONSGEST (11.02.15.11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 09:58 )
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 08/09/2021 13:48 )
ANA KARINA LORELEY MONTERO LOPEZ

REQUIERI
COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 2278745

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 21:34 )
ANA PAULA CANDIDO GABRIEL BERILLI

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CLCB (11.02.15.01.08.02.03.08)

Matrícula: 1812316

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 10:07 )
ANGELA MARIA DO AMARAL ABREU CARVALHO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ALE-CGGP (11.02.15.14)

Matrícula: 1586317

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 09:56 )
APARECIDA DE FATIMA MADELLA DE OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCPGLSA (11.02.15.01.07.02.01)

Matrícula: 1322952

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 12:04 )
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTI (11.02.15.01.08.02.03.03)

Matrícula: 1744564

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 11:23 )
CLEZIEL FRANZONI DA COSTA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

ALE-CTAD (11.02.15.01.08.02.03.07)

Matrícula: 1050440

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 09:40 )
DEILA DA SILVA BARELI DE MORAES

COORDENADOR

ALE-CGEN (11.02.15.01.08.02)

Matrícula: 2586333

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 08:53 )
DIANA PAULA DIOGO CORREIA

SECRETARIO - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.11)

Matrícula: 2914711

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 09:35 )
FABRICIO ALBANI OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGGC (11.02.15.01.06.02)

Matrícula: 2138448

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 09:39 )
JACYARA CONCEICAO ROSA MARDGAN

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIREN (11.02.15.03)

Matrícula: 1933275

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 11:08 )
JANIO GLORIA DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CCTI (11.02.15.01.08.02.03.03)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 09/09/2021 14:17 )
JOAO PAULO BESTETE DE OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCBAG (11.02.15.01.08.02.09)

Matrícula: 1914523

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 11:30 )
JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAO (11.02.15.01.06.01)

Matrícula: 54072



 (Assinado digitalmente em 08/09/2021 09:02 )
LUCIANO MENINI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CPPG (11.02.15.01.07.02)

Matrícula: 1535967

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 10:44 )
PEDRO PIERRO MENDONCA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CCEA (11.02.15.01.08.02.03.05)

Matrícula: 2659195

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 08:58 )
ROMULO MATOS DE MORAES

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIAPL (11.02.15.04)

Matrícula: 2916996

 (Assinado digitalmente em 08/09/2021 09:04 )
VICTOR DIAS PIROVANI

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CTAG (11.02.15.01.08.02.03.01)

Matrícula: 1145064

 (Assinado digitalmente em 13/09/2021 17:05 )
JACYELLI SGRANCI ANGELOS

DISCENTE

Matrícula: 9999244720
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