
Ações realizadas pela Coopa/Ifes, em 
atendimento aos seus cooperados no mês 
de maio de 2019.
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02 – 05  Visita dos Alunos da UFES

Neste dia, recebemos a visita de  alunos  da 
Universidade Federal do Espirito Santo – UFES, com o 
objetivo destes conhecerem a estrutura física e 
administrativa, além das atividades realizadas pela 
nossa Coopa/Ifes. Os alunos pediram esclarecimentos 
sobre a  atuação da Diretoria (Conselho Fiscal e 
Administrativo),  atuação do Fiscal do Contrato, além da 
atuação educacional no contexto de funcionamento de 
uma cooperativa estudantil. Os devidos 
esclarecimentos foram prestados pelo  coordenador da 
cooperativa Prof. Alexandre Cristiano Santos Junior, o 
Técnico em contabilidade da cooperativa Edmilson Leal 
Domingos e o Presidente da Coopa/Ifes Gilberto 
Rodrigues dos Santos. 

03 – 05  Reunião do Conselho Administrativo

Neste dia, aconteceu a reunião da Diretoria, onde 
estiveram presentes os membros dos Conselhos 
Administrativo e Fiscal.
Na ocasião foi realizado o levantamento das 
atividades que serão exercidas ao longo do mês de 
maio junto aos cooperados, buscando sempre 
contribuir  para o desenvolvimento de cooperados 
conscientes, transformadores e comprometidos com 
o ideário cooperativista.

06 - 05 Sorteio de Brindes da Coopa/Ifes

Esses foram os ganhadores dos 
brindes da Coopa/Ifes, do mês de maio 
de 2019.

Saulo Abreu Almeida da Silva - 
Aquicultura

Rodrigo Barbosa Vieira- Biologia

Leoni Soares - Biologia
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     08 – 05 Projeto de Extensão
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Neste dia, foi realizada uma reunião junto as 
Diretorias e Coordenações de Finanças, 
Administração , Pós Graduação e Extensão e 
Gestão do Campo do Ifes -Campus de Alegre, 
para firmar intenções de parceria na execução 
em projeto de extensão intitulado 
“Desenvolvimento Sustentável na Região do 
Caparaó” com o objetivo de promoção ao 
desenvolvimento sustentável, e agregação de 
valor e comercialização aos produtos 
provenientes da agricultura familiar.

10 - 05 Projeto Amor Maior do Mundo

Neste dia aconteceu o projeto Amor Maior do Mundo- em comemoração ao dia 
das mães, com o objetivo: da valorização da pessoa humana; resgaste dos 
valores familiares;  importância da mãe na família e direitos e deveres dos 
membros familiares.
Este projeto contou com parceria do Instituto Federal do Espírito Santo- Campus 
de Alegre; Secretária Municipal de Saúde de Alegre e a Equipe da Academia 
Nutri Sport, que nos auxiliaram nas ações de cidadania incentivando para uma 
melhor qualidade de vida, dentre as atividades ofertadas: Aferição da Pressão e 
Glicose, Palestra com a Nutricionista e aula de Funcional com a profissional de 
Educação Física. Houve também a participação da Pedagoga Cláudia Castro 
Carvalho Nascimento que mediou uma conversa sobre o valor e o papel da mãe 
no meio familiar e na sociedade.
Este evento contou com a participação dos estudantes, cooperados, 
comunidade externa, funcionários do Ifes e clientes da Coopa-Ifes. 
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 07– 05 Aniversário do IFES – Campus de Alegre

A Coopa – Ifes esteve presente nas comemorações de 66 anos do IFES – 
Campus de Alegre. 

14 – 05 Auxílio ao Cooperado

A Coopa-Ifes viabilizou a participação ao 
aluno cooperado Alysson Fernandes 
Onofre da Silva, para a apresentação do 
trabalho intitulado “Monitoramento da 
Perda de Solo na Área do Plantio de Café 
em estágio inicial”, no V Simpósio Mineiro 
de Ciência do Solo em Viçosa/ MG, que 
ocorreu entre os dias 14 a 17 de maio de 
2019.
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20- 05 Prestação de Serviço

A Coopa- Ifes concedeu aos cooperados Agnaldo 
Klein Teixeira da Siqueira e André Corradi 
Menário, alunos do curso de TADS, Flávia 
Aparecida Lima Belmoch do Curso de Ciências 
Biológicas e Rian Neves de Salles do Curso de 
Cafeicultura; estágio para a prestação de serviços, 
com o objetivo de fornecer experiência prática, 
aperfeiçoar a qualidade técnica e científica, 
complementando ensino e aprendizagem escolar. 

23- 05 Campanha de Divulgação

Nesta data, estivemos reunidos 
com os alunos dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em 
Ciências Biológicas do IFES – 
Campus de Alegre, para 
apresentarmos a importância do 
envolvimento dos alunos dos 
cursos superiores a nossa 
Cooperativa. Foi realizada uma 
apresentação das atividades 
desenvolvidas, bem como a 
importância do cooperativismo 
no auxílio das atividades 
pedagógicas dos cooperados.



Agora os Conselhos Administrativo e 
Fiscal contam com uma sala ampla e 
própria na sede da Coopa-Ifes, para 
exercerem as suas atividades em prol do 
desenvolvimento dos seus cooperados 
baseados nos princípios cooperativistas, 
bem como para o atendimento direto dos 
cooperados, alunos e colaboradores.

27- 05 Inauguração da Sala da Diretoria da Coopa- Ifes

Neste dia, foi realizada a Palestra “Conservação de Nascentes”, ministrada pelo 
Prof. Doutor Jefferson Luiz Ferrari, com o objetivo de promover estudos que visam 
desenvolver propostas a fim de promover ações para a proteção e recuperação de 
nascentes, bem como conscientizar a todos os envolvidos da importância da 
conservação da Biodiversidade que envolve essas áreas de nascentes. 
Este evento contou com total apoio do Instituto Federal do Espírito Santo- Campus 
de Alegre e teve um público de 39 participantes entre cooperados e não 
cooperados.  

31- 05 Palestra “Conservação de Nascentes”
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31 – 05 Quadro Social da Coopa/Ifes

Relação do Quadro Social da Cooperativa até a data de 31 de Maio de 
2019.

Total de Cooperados Inativos: 337 cooperados;
Total de Cooperados Ativos: 185 cooperados;
Total de Cooperados: 522 cooperados;

Total de Admissão do período de Janeiro a Maio de 2019: 29 cooperados;
Total de Admissão referência Mês de Maio 2019: 17 cooperados.

  NOSSA EQUIPE COOPA/IFES

Quando trabalhamos em conjunto, por 
uma causa ou por um objetivo, as 
chances de atendermos a interesses 
além dos nossos são mais altas. 
Buscando um consenso, conhecemos 
outras possibilidades e alcançamos uma 
proposta que é benéfica para todas as 
pessoas. #issoécooperativismo.

“ Eu sou parte de uma equipe. Então, 
quando venço. Não sou eu apenas quem 
vence. De certa forma, termino o 
trabalho de um grupo enorme de 
pessoas”.

Ayrton Senna



SOMOS 
COOPE
RATI
VISMO

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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