
Ações realizadas pela Coopa/Ifes, em 
atendimento aos seus cooperados no mês 
de março de 2019.

Relatório 
Mensal de 
Atividades



Relatório Mensal de Atividades 2019

13 – 03  Reunião dos Conselhos Administrativos

Os representantes Conselhos Administrativos e 
Fiscal esteve reunidos na sede da cooperativa para 
deliberarem sobre a atuação da diretoria nas 
atividades durante o mês de março. Na ocasião 
também foram apresentado o novo Coordenador 
Pedagógico da Coopa- Ifes, o Prof° Alexandre 
Cristiano Santos Junior. 

11 à 15 – 03 Realização de Disciplina de Maricultura Condensada.

Nesta data foi realizada a disciplina de 
Maricultura de Forma Condensada, onde 
foram realizadas atividades na Associação 
dos Maricultores de Piúma, Anchieta, 
Guarapari, bem como atividades laborais 
no Ifes – Campus Piúma. Na ocasião a 
cooperativa prestou total apoio ao que foi 
solicitado pelos alunos cooperados do 
Curso de Engenharia de Aquicultura.

15 e 16 – 03 Participação do Evento ARDUINO DAY.

Nesta data aconteceu evento Arduino 
Day 2019, no Ifes campus Cachoeiro de 
Itapemirim, onde a cooperativa atuou de 
forma assíduo, junto aos alunos do 
Curso de TADS, do Ifes – Campus de 
Alegre, na apresentações de seus 
respectivos trabalhos acadêmicos. 
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27 – 03 Assembleia Geral Ordinária AGO

A diretoria e os cooperados da Coopa/Ifes – Alegre, 
estiveram reunidos para a realização da  Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), que foi realizada no Salão Nobre 
do Ifes – Campus de Alegre. As pautas foram, Prestação 
de Contas do Exercício de 2018 e Destinação de Sobras, 
Eleição do Conselho Fiscal e apresentação do Plano de 
Ação 2019 e sorteio de brindes, a Assembleia 
transcorreu de maneira tranquila e muito bem 
organizada. Estiveram presentes cerca de 23 
cooperados. A cooperativa apresentou sua atividades 
exercidas ao longo do ano de 2018, em prol de seus 
cooperados e a comunidade estudantil do Ifes – Campus 
de Alegre.
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