
Ações realizadas pela Coopa/Ifes, em 
atendimento aos seus cooperados no mês 
de abril de 2019.
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02 – 04  Promoção Social

A Coopa/Ifes buscando a qualidade de vida de seus 
associados e comunidade estudantil, concederá 
uma bolsa mensal ao Professor Bráz Delpupo Neto 
para ministrar o Curso Prático de Violão. Esse curso 
ocorrerá entre os meses de Abril a Dezembro, tendo 
como público-alvo os discentes do IFES – Campus 
de Alegre. 

04 – 04 Apoio para realização de Aula Prática

A Coopa/Ifes – Alegre, visando o apoio as 
atividades de Ensino- pedagógico, firmou 
nesta data um apoio financeiro mensal, 
junto a coordenação dos Curso Técnico 
em Agropecuária e Agroindústria, para a 
compra de matérias-primas e ingredientes 
para realização das aulas práticas dos 
referidos cursos.

05 – 04 Manutenção do Internato

A Coopa/Ifes – Campus Alegre, pensando no bem estar e segurança dos 
discentes que utilizam o internato, realizou a aquisição de material elétrico 
(Lâmpadas e Interruptores) que foram repassados a referida 
Coordenadoria, para ser utilizado na manutenção elétrica do prédio do 
Internato.  
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05 – 04 Apoio para Experimento

Nesta data, foi aprovada o apoio da cooperativa em projeto de pesquisa do 
Cooperado Gustavo Franzini sob orientação do Professor Jéferson Ferrari, 
com a aquisição de material que será utilizado na construção das unidades 
experimentais  referente ao plano de trabalho “Monitoramento de Macrófitas 
em reservatórios utilizando técnicas de Sensoriamento”, do projeto de 
pesquisa “Diagnóstico Ambiental da Baica hidrográfica do Rio Itapemirim”.

05 -04 Seleção de Estagiário

Nesta data foi realizada uma reunião  
em conjunto com a  Coordenação do 
Curso de Tecnologia e Desenvolvimento 
de Sistema, com objetivo de lançar 
abertura de Processo Seletivo para  
vagas de estágio, sendo 01 para atuar 
com Análise e Desenvolvimento de 
Sistema e outra para atuar na 
infraestrutura, suporte e manutenção de 
computadores.

08 – 04 Apoio para participação em evento

Foi realizada nesta data, o 1° 
Curso de Capacitação e 
Adubação via Ferterrigação, que 
ocorreu no Prédio da UFES – 
Alegre, na ocasião a Coopa/Ifes 
viabilizou a participação de 
associado no referido evento, 
com objetivo de estimular a 
formação acadêmica do nosso 
associado.
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09 – 04 Campanha de Divulgação

Nesta data, foi realizada no Salão 
Nobre do IFES – Campus de 
Alegre, uma apresentação de 
divulgação da Coopa/Ifes – 
Alegre. Além disso, foram 
divulgadas as atividades 
realizadas pela mesma  a fim de 
demonstrar o seu quadro social 
atual. Participaram desta 
apresentação os alunos do Curso 
em Tecnologia de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas.

10 – 04 Campanha de Divulgação no Curso Técnico

Visando o aumento do nosso Quadro 
Social e uma maior participação dos 
alunos dos curso técnicos, foi realizada 
uma apresentação das ações realizadas 
pela Coopa/Ifes, em prol da capacitação 
física, intelectual e bem estar dos 
discentes. Essa apresentação foi 
realizada para os alunos dos Terceiros 
anos TGI I e TAI II dos Curso de 
Agroindústria e Agropecuária.
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10 à 14 – 04 Participação na ExpoSul 2019

Nos dias 10 á 14 de Abril foi realizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a 
ExpoSul 2019, a maior feira de negócios do sul do estado do Espirito Santo. Para 
o presidente do Sindicato Rural, Wesley Mendes, “A ExpoSul Rural é um espaço 
importante de encontro de todos os componentes das cadeias produtivas do 
agronegócio  sul capixaba com os seus parceiros do restante do Espírito Santo e 
de outros estados. E neste ano, a Coopa/Ifes esteve presente no estande do IFES 
– Campus de Alegre, apresentando a estrutura da cooperativa e também o 
trabalho que é realizado em prol do coletivo, bem como a apresentação e 
degustação de produtos ofertado na nossa cooperativa.



Começou na referida data a ExpoSul 
Rural 2019, maior evento agro do 
Espírito Santo, organizado pela 
Prefeitura de Cachoeiro e pelo Sindicato 
Rural do município. A programação foi 
realizada até domingo (14) no Parque de 
Exposições do bairro Aeroporto, 
contando com diversos atrativos para 
profissionais, produtores, estudantes da 
área e para o público em geral. A Coopa/
Ifes, assegurou o custeio de alimentação 
para os alunos dos Curso de Engenharia 
da Aquicultura, Tecnologia em 
Cafeicultura, Tecnologia e 
Desenvolvimento em Análise de 
Sistemas, Licenciatura e Bacharelado 
em Ciências Biológicas, que estiveram 
participando no estande do IFES – 
Campus de Alegre, no referido evento.

10 - 04 Apoio para a participação em evento

A Coopa/Ifes, atou junto a empresa 
Aqua Jr. ligada ao Curso de 
Engenharia da Aquicultura, ajudando 
na confecção de Banner para a 
apresentação de seus respectivos 
trabalhos na ExpoSul Rural 2019, .

11 – 04 Ajuda para participação em evento
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23 – 04  Campanha de Divulgação

Nesta data, estivemos reunidos com os alunos do 2° e 3° anos do Curso 
Técnico em Informática do IFES – Campus de Alegre, para apresentarmos a 
importância do envolvimento dos alunos do curso técnicos a nossa 
Cooperativa. 

24 – 04 Sorteio de Brindes da Coopa/Ifes

Esses foram os ganhadores 
dos brindes da Cooa/Ifes, do 
mês de Abril de 2019.

Savionei Louzada – TADS

Lucas Batista Varqas – 
Biologia

Pedro Henrique S. Oliveira 
Gabriel - TADS
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26 – 04 Realização do Curso Prático de Primeiro Socorros

A Coopa/Ifes – Campus de Alegre, com total apoio do Instituto Federal 
do Espirito Santo – Campus de Alegre, realizou nesta data o Curso 
Básico de Primeiros Socorros, com objetivo de capacitar os 
participantes sobre as noções básicas de primeiros socorros em 
situações de emergência. Neste curso contou com 55 participantes, 
entre cooperados e comunidade externa, o curso foi ministrado pelos 
Enfermeiros Leandro de Oliveira Garcia e Fabrício do Amaral Bravo, e 
teve carga horária de 2 (duas) horas. Agradecemos a todos que 
contribuíram de forma direta e indireta para realização do referido 
Evento.
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Rodovia Alegre x Cachoeiro, km 11, distrito de Rive 
– Alegre -ES. CEP: 29.520-000

E-mail: coopa.ifes.alegre@gmail.com
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