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Apresentação

Prezado(a) estudante,

É uma grande alegria recebê-lo(a) no Campus de Alegre do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo(a)! 

Elaboramos	este	Guia	com	a	finalidade	de	apresentar	a	você	e	a	sua	família	um	panorama	
da estrutura e do funcionamento do nosso Campus, uma escola-fazenda que possui, por 
tradição, a satisfação em acolher bem.

Convidamos você a nos ajudar a continuar escrevendo a história de nossa Instituição. Es-
peramos que seu tempo aqui seja o mais especial e proveitoso possível. Trabalharemos 
juntos para isso!

Boas aulas!

Alegre – ES, 5 de fevereiro de 2018.

Maria Valdete Santos Tannure
Diretora-Geral
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Sobre o Campus

O Campus de Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes faz parte da Rede Federal 
de	Educação	Profissional	e	Tecnológica,	que,	há	mais	de	100	anos	vem	oferecendo	ensino	
público de qualidade em sintonia com as demandas do mercado. Possui uma excelente 
infraestrutura,	 professores	qualificados	e	profissionais	 administrativos	 capacitados	para	
atender aos alunos.

Desde o início de suas atividades, em 07/05/1953, completando este ano 65 anos, tem se 
firmado	como	centro	de	excelência	no	ensino.

Para manter e oferecer esse elevado grau de excelência tem investido constantemente no desen-
volvimento de novos métodos pedagógicos, no treinamento de seus servidores e nas infraestrutu-
ras de apoio. 

Possui salas de aula climatizadas, biblioteca, laboratórios bem equipados, acesso à Internet 
e recursos multimídia, além de oferecer os Programas da Política de Assistência Estudantil, 
como Auxílio Transporte, Auxílio Moradia, Auxílio Material Didático e Uniforme, Auxílio Mo-
nitoria e Auxílio Alimentação.

O Campus de Alegre oferece cursos Técnicos, Superiores e de Pós-graduação nas áreas de 
Ciências Agrárias, Naturais e de Tecnologia da Informação, sendo o primeiro Campus do 
Ifes, fora da grande Vitória, a ofertar Mestrado.
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Cursos

O Ifes tem como característica ofertar cursos em diversos níveis e modalidades de ensino. 
Fique por dentro dos cursos ofertados pelo Campus de Alegre.

Cursos Técnicos

Forma de Ingresso:
Processo Seletivo do Ifes

Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio
O Técnico em Agroindústria treina e conduz equipes de execução de serviços da área, ge-
rencia indústrias rurais e presta assistência técnica no desenvolvimento de projetos do setor 
agroindustrial.

Coordenadora: Professora Thaís Vianna Silva
E-mail: thaisvianna@ifes.edu.br

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
O Técnico em Agropecuária executa e elabora projetos compatíveis com a sua formação 
profissional,	presta	assistência	técnica,	administra	propriedades	rurais	em	nível	gerencial,	
prescreve receituário agronômico e atua em atividades de extensão e defesa agropecuária.

Coordenadora: Professora Renata Cogo Clipes
E-mail: rclipes@ifes.edu.br

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
O	Técnico	em	Informática	é	um	profissional	que	“desenvolve	programas	de	computador,	
seguindo	as	especificações	e	paradigmas	da	lógica	de	programação	e	das	 linguagens	de	
programação; utiliza ambientes de desenvolvimentos de sistemas, sistemas operacionais 
e banco de dados; realiza testes de software, mantendo registros que possibilitem análises 
e	refinamento	dos	resultados;	e	executa	manutenção	de	programas	de	computadores	im-
plantados” (CNE/CETEC, 2008).

Coordenadora: Professora Susana Brunoro Costa de Oliveira
E-mail: sbrunoro@ifes.edu.br



6

Forma de Ingresso:
Seleção	pelo	SiSU	(Sistema	de	Seleção	Unificada)	

Engenharia de Aquicultura
O engenheiro de Aquicultura exerce atividades relacionadas ao cultivo, gerenciamento e 
beneficiamento	de	espécies	aquáticas,	como	peixes,	crustáceos,	moluscos,	algas	e	outras.

Coordenador: Professor Pedro Pierro Mendonça
E-mail: ppmendonca@ifes.edu.br

Licenciatura em Ciências Biológicas
O	Licenciado	em	Ciências	Biológicas	executa	atividades	técnico-científicas	de	grau	superior	
de grande complexidade, que envolvam: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e 
execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emis-
são	de	laudos	e	pareceres	técnicos	e	assessoramento	técnico-científico	nas	áreas	de	Ciên-
cias Biológicas.

Coordenadora: Professora Daiani Bernardo Pirovani
E-mail: daiani.pirovani@ifes.edu.br

Bacharelado em Ciências Biológicas
O	Bacharel	em	Ciências	Biológicas	executa	atividades	técnico-científicas	de	grau	superior	
de grande complexidade, que envolvam: planejamento, supervisão, coordenação e exe-
cução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão 
de	laudos	e	pareceres	técnicos	e	assessoramento	técnico-científico	nas	áreas	de	Ciências	
Biológicas.

Coordenadora: Professora Daiani Bernardo Pirovani 
E-mail: daiani.pirovani@ifes.edu.br

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O tecnólogo em Análise e desenvolvimento de Sistemas tem competência para gerir pro-
gramas e equipamentos de informação e adequá-los às demandas funcionais para siste-
mas de computador.

Coordenador: Cayo Magno da Cruz Fontana 
E-mail: cayo.fontana@ifes.edu.br

Tecnologia em Cafeicultura
O tecnólogo em Cafeicultura é capacitado para atuar em agronegócio cafeeiro em todas as 
atividades	da	cadeia	produtiva,	como	manejo	de	mudas,	colheita	e	beneficiamento	do	café.

Coordenador: Professor José Francisco Lopes
E-mail:	jflopes@ifes.edu.br

Cursos Superiores
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Forma de Ingresso:
Processo Seletivo Interno

Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia é de natureza multidisciplinar da 
área	de	Ciências	Agrárias.	Tem	como	finalidade	capacitar	e	especializar	profissionais	das	
diferentes áreas do conhecimento, levando a uma efetiva apropriação técnica e social do 
conhecimento em Agroecologia.

Coordenadora: 
E-mail: posgrad.alegre@ifes.edu.br

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Agroecologia
O	Mestrado	Profissional	em	Agroecologia	é	de	natureza	multidisciplinar	das	áreas	de	Ci-
ências Agrárias e Biológicas, sendo constituído por um conjunto de atividades sistema-
ticamente organizadas em linhas de pesquisa, que têm por objetivo conduzir o aluno à 
obtenção do grau acadêmico de Mestre em Agroecologia. Ao longo do curso, os mestran-
dos desenvolverão atividades acadêmicas, em disciplinas, e pesquisas, recomendadas pelo 
professor orientador, que levarão à elaboração de uma dissertação de Mestrado.

Coordenador: Professor Luciano Menini
E-mail: ppga.alegre@ifes.edu.br

Cursos de Pós-Graduação
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Suporte para Ensino, Pesquisa e Extensão

O Campus conta com uma série de setores/laboratórios para atendimento às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. São eles:

Agroindústria 
Responsável: Professora Thais Vianna Silva
E-mail: thaisvianna@ifes.edu.br 

Anatomia e Embriologia Humana 
Responsável: Professora Aparecida de Fátima Madella de Oliveira
E-mail: amadella@ifes.edu.br

Biologia Vegetal
Responsável: Professor João Batista Esteves Peluzio
E-mail: jbpeluzio@ifes.edu.br

Bovinocultura 
Responsável: Fabrício Albani Oliveira 
E-mail: fabrício.oliveira@ifes.edu.br

Infraestrutura

Localizado numa área de 333,96 ha de extensão, o Campus de Alegre tem a característica 
de uma escola-fazenda. Estruturalmente, possui 32 salas de aula, laboratórios nas áreas 
de Agrárias, Informática e Ciências Biológicas e, uma biblioteca com acervo atualizado e 
abrangente às áreas dos cursos ofertados pelo Campus. Conta, ainda, com áreas de es-
portes e vivência, como campo de futebol, ginásio poliesportivo, pista de atletismo, quadra 
de esportes coberta e academia. Há também ambientes de vivência disponíveis apenas 
para os alunos em regime de internato. Para atendimento à saúde e nutrição da comuni-
dade escolar, o Campus dispõe de ambulatório médico e refeitório. Possui uma completa 
estrutura para eventos, que compreende um auditório com capacidade para 380 pessoas, 
um auditório no prédio central (Salão Nobre) com capacidade para 130 pessoas, dois mi-
niauditórios, um com capacidade para 96 pessoas e um com capacidade para 50 pessoas 
localizado no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães Guia. Por possuir 
característica agrária, o Campus conta com diversas áreas para produção, utilizadas para 
ensino, pesquisa e extensão, que envolvem todo o ciclo produtivo, desde o plantio/criação 
até a industrialização e comercialização.
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Carcinicultura e Maricultura
Responsável: Professor Bruno de Lima Preto
E-mail: blpreto@ifes.edu.br

Classificação e Degustação de Café
Responsável: Professor João Batista  Pavesi Simão
E-mail: jbpavesi@ifes.edu.br

Ecologia Aquática e Produção de Plâncton
Responsável: Professor Atanásio Alves do Amaral
E-mail: atanasio@ifes.edu.br

Ensino de Ciências – LENC
Responsável: Professor Johelder Xavier Tavares
E-mail: johelder.tavares@ifes.edu.br

Física
Responsável: Professor Marcus Antônio Santolin
E-mail: masantolin@ifes.edu.br

Genética e Biologia Molecular
Responsável: Professor Raphael Steinberg da Silva
E-mail: raphael.silva@ifes.edu.br
Equipe: José Dias de Souza  

Geoprocessamento
Responsável: Professor Jéferson Luiz Ferrari
E-mail: ferrarijl@ifes.edu.br

Hardware
Responsável: Professor Janio Glória de Oliveira
E-mail: jgoliveira@ifes.edu.br

Holericultura
Responsável: Diego Rogério Ferraz
E-mail: diego.ferraz@ifes.edu.br

Informática
Responsável: Susana Brunoro Costa de Oliveira

Larvicultura de Peixes
Responsável: Professor Paulo José Fosse
E-mail: paulo.fosse@ifes.edu.br

Mecanização Agrícola
Responsável: Professor Julio Cézar Machado Baptestini 
E-mail: julio.baptestini@ifes.edu.br
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Microscopia
Responsável: Professor Priscilla Cortizo Costa Mendonça
E-mail: priscillacortizo@ifes.edu.br

Microscopia e Microbiologia
Responsável: Professor Luciano Menini
E-mail: lmenini@ifes.edu.br
Equipe: Adriano Azevedo
E-mail: Jaqueline R. C. de Lima Souza  

Nutrição e Produção de Espécies Ornamentais
Responsável: Professor Pedro Pierro Mendonça
E-mail: ppmendonca@ifes.edu.br

Química Aplicada
Responsável: Professor Tércio da Silva de Souza
E-mail: tssouza@ifes.edu.br
Equipe: Adriano Azevedo
Jaqueline R. C. de Lima Souza  

Reprodução de Peixes de Corte
Responsável: Professor Pedro Pierro Mendonça
E-mail: ppmendonca@ifes.edu.br

Suinocultura
Responsável: Jerônimo Moulin Junior
E-mail: jeronimo.moulin@ifes.edu.br

Zoologia 
Responsável: Professora Aparecida de Fátima Madella de Oliveira
E-mail: amadella @ifes.edu.br
  



Atendimento ao Estudante

Conheça	os	setores/profissionais	responsáveis	pelo	atendimento	ao	discente	e	aos	seus	
familiares ou responsáveis.

Diretoria de Ensino
À Diretoria de Ensino – Diren compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar a execução 
das políticas de ensino, nas diversas modalidades, promovendo ações que garantam a ar-
ticulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

Diretora: Carla Ribeiro Macedo
Equipe: Kênia Teixeira Passos Rangel
Contatos: (28) 3564-1806 | (28) 3564-1861
E-mail: de.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal

Coordenadoria Geral de Ensino  
À Coordenadoria Geral de Ensino – CGEN compete assessorar e acompanhar as atividades 
pedagógicas junto aos coordenadores de curso, professores e alunos. 

Coordenadora-Geral: Simone de Melo Sessa
Equipe: Wesley de Aguiar Braga
Contatos: (28) 3564-1802
E-mail: cge.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal    

Coordenadoria de Formação Geral  
A Coordenadoria de Formação Geral – CFG tem por objetivo orientar e articular os docentes 
e discentes vinculados à Base Nacional Comum dos Cursos Técnicos.

Coordenadora: Professora Evania Geralda da Silva
Contatos: (28) 3546-1802
E-mail: egsilva@ifes.edu.br
Prédio Principal

Coordenadoria de Gestão Pedagógica  
A Coordenadoria de Gestão Pedagógica – CGP tem por objetivo acompanhar o processo de 
ensino e aprendizagem por meio de assistência direta aos alunos, pais e professores em suas 
necessidades.

Equipe: Claudia Castro de Carvalho Nascimento
Flávia Pirovani Arial Bernardo
Glaucia Maria Ferrari
Contatos: (28) 3564-1802
E-mail: ngp.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal  
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Coordenadoria de Planejamento Acadêmico  
A Coordenadoria de Planejamento Acadêmico – CAD tem por objetivo assessorar a Coorde-
nadoria Geral de Ensino quanto ao planejamento das ações pedagógicas e das atividades 
acadêmicas dos cursos ofertados.

Coordenadora: Deila da Silva Bareli de Moraes
Contatos: (28) 3564-1802 
E-mail: Cad.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal

Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade  
À Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade – CGAC, compete prover suporte às 
diversas atividades que envolvem a comunidade escolar. Nesse setor, promove-se a opera-
cionalização de Programas de Assistência Estudantil (Auxílio Monitoria, Auxílio Transporte, 
Auxílio Didático, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia), bem como o acompanhamento do 
desempenho acadêmico e disciplinar dos estudantes e a emissão de Identidades Estudan-
tis. O Internato e o Refeitório são setores diretamente ligados a essa Coordenadoria.

Coordenadora-Geral: Professora Jacyara Conceição Rosa Mardgan
Equipe: Tatiane Moulin
Contatos: (28) 3564-1832
E-mail: cgae.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal

Coordenadoria de Apoio ao Ensino
Coordenador: Altair Gandine Venâncio
Equipe: Luciane Machado Silva
Marcos Antônio dos Santos Moreira
Maria da Penha Santos
Olair Venancio da Paschoa
Contatos: (28) 3564-1832
E-mail: cgae.alegre@ifes.edu.br

Coordenadoria do Internato  
Coordenador: Robson Venâncio da Paschoa
Equipe: Adão Queiroz
Alexandre Franque Schwan 
Edvar Castro de Souza
Contatos: (28) 3564-1868
E-mail: cgae.alegre@ifes.edu.br

Coordenadoria de Alimentação e Nutrição Coordenadora  
Coordenadora: Josiane dos Santos Bianchi Olmo
Equipe: Ailton Costa Lekebusch
Antonio Faria da Silva
Carlos Luciano Moulin
Eliane Gonzaga dos Santos
Manoel Pinheiro de Oliveira
Contatos: (28) 3564-1868
E-mail: cgae.alegre@ifes.edu.br  
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Psicologia  
O Serviço de Psicologia tem como objetivo desenvolver ações que contribuam para otimi-
zar o processo educativo, promovendo a saúde e o bem-estar psíquico de todos os envol-
vidos nesse processo. 

Atividades desenvolvidas: intervenções junto às turmas; atendimento individualizado e/ou 
em grupos a alunos e a servidores; orientação às famílias; acompanhamento do processo 
ensino-aprendizagem envolvendo alunos, equipe técnica e docentes; formação continuada 
de	técnicos	e	docentes;	pesquisas	e	ações	integradas	a	outros	profissionais.

O atendimento individual pode ocorrer no momento em que é solicitado ou conforme 
agendamento de horário.

Psicóloga: Sheila Ataíde Domingues de Souza
Contatos: (28) 3564-1837
E-mail: sadsouza@ifes.edu.br
Prédio Principal

Núcleo de Arte e Cultura   
O	Núcleo	de	Arte	e	Cultura	–	NAC	tem	por	finalidade	oferecer	oportunidades	de	inserção	
do corpo discente em atividades lúdicas no Campus, complementando a formação dos 
alunos e melhorando, além de aspectos cognitivos, a disciplina, a expressão corporal e a 
convivência social.

Responsável: Professora Jacyara Conceição Rosa Mardgan
E-mail: nac.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas  
O	Núcleo	de	Atendimento	às	Pessoas	com	Necessidades	Educacionais	Específicas	–	NAPNE	
tem	por	finalidade	articular	as	ações	inclusivas	no	âmbito	do	Campus.	Esse	serviço	deve	ser	
prestado	aos	alunos	e	servidores	que	possuem	deficiência,	transtornos	globais	do	desen-
volvimento e altas habilidades. O Núcleo, no Campus de Alegre, tem como objetivo promo-
ver	a	acessibilidade	e	contribuir	para	a	disseminação	da	ideia	de	que	“Acessibilidade	é	um	
direito, não um privilégio” (Willian Loughborough).

Responsável: Cláudia Castro de Carvalho Nascimento
E-mail: napne.alegre@ifes.edu.br
Centro de Treinamento e Instrução de Cães-Guia

Coordenadoria de Registros Acadêmicos dos Cursos Técnicos  
A Coordenadoria de Registro Acadêmico dos Cursos Técnicos – CRACT é responsável pela 
organização e operacionalização dos processos de matrícula e rematrícula, pela emissão 
de documentos e por procedimentos diversos relacionados à vida acadêmica no Campus.

Coordenadora: Lidiany Miranda Ferraz Nunes
Equipe: Gisele Aparecida Mezabarba Mendonça
Contatos: (28) 3564-1810
E-mail: ensinotecnico.alegre@ifes.edu.br
Prédio Principal
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Solicitações de Documentos
O aluno deverá solicitar, na Secretaria, com antecedência, documentos como declarações, 
históricos parciais, etc., respeitando assim os prazos estabelecidos para a sua confecção.

Cancelamento de Matrícula
Conforme	o	§1º	do	Art.	25,	do	Regulamento	da	Organização	Didática	da	Educação	Profis-
sional Técnica de Nível Médio (ROD) do Ifes, serão considerados desistentes os alunos do 
primeiro período que não frequentarem os cinco primeiros dias letivos sem apresentar 
justificativa	durante	esse	período.	Logo,	o	aluno	terá	sua	matrícula	CANCELADA	e	perde	sua	
vaga no curso.

Os outros motivos que acarretam no cancelamento da matrícula estão descritos no Art. 29 
do ROD.

Aproveitamento de Estudos
Para ser concedido o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o aluno 
deverá entregar requerimento na Secretaria, acompanhado dos seguintes documentos, 
devidamente autenticados pela instituição de origem:

	 -	Histórico	escolar	parcial	ou	final	com	a	carga	horária	e	a	verificação	do	rendimento	
escolar dos componentes curriculares;

 - Currículo documentado com os Planos de Ensino cursados.

A	verificação	de	 rendimentos	dar-se-á	pela	análise	do	processo,	 com	base	no	parecer	de	
uma comissão (constituída por representantes do setor pedagógico e docentes das especia-
lidades avaliadas), respeitando, no mínimo, 75% de similaridade dos conteúdos e da carga 
horária do curso pretendido.

Transferência Externa
Para solicitar Transferência Externa, o aluno deve preencher requerimento fornecido pela 
Secretaria, que deverá ser assinado pelo responsável legal, no caso de aluno menor de ida-
de.	Deve-se	anexar	a	este	requerimento	o	“Nada	Consta”	da	Biblioteca	e	do	CGAC.

Observação: Muito importante que os alunos acompanhem os prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico.

Coordenadoria de Registro Acadêmico dos Cursos Superiores  
A Coordenadoria de Registro Acadêmico dos Cursos Superiores – CRACS é responsável por 
operacionalizar as atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde o seu ingresso até a 
conclusão/colação de grau.

Coordenadora: Iza Paula Sório
Equipe: Victor Carvalho de Oliveira
Juliana Massini Sanches Matos
Contatos: (28) 3564-1805
E-mail: ensinosuperior.alegre@ifes.edu.br
Prédio dos Cursos Superiores  
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Avaliação Substitutiva
Conforme o Cap. II do Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, o aluno po-
derá requerer, na Coordenação do Curso, uma segunda oportunidade de avaliação, até 2 
(dois)	dias	úteis	após	cessado	o	 impedimento,	quando	por	motivo	 justificável	não	tenha	
comparecido à primeira chamada.

Aproveitamento de Estudos
O aluno deverá entregar, na Secretaria Escolar de Ensino Superior, o Histórico Escolar (par-
cial/final)	de	onde	estudou,	com	a	carga	horária	e	a	verificação	do	rendimento	escolar	dos	
componentes curriculares, e o currículo documentado com os Planos de Ensino cursados 
no	mesmo	nível	de	ensino	ou	em	nível	superior.	A	verificação	dos	rendimentos	dar-se-á	
pela análise do processo, com base no parecer do Colegiado do Curso, respeitando, no mí-
nimo, 75% de similaridade dos conteúdos e da carga horária do curso pretendido.

Cancelamento de Matrícula
Conforme Art. 51, inciso VI, do Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Gradu-
ação do Ifes, o aluno que não frequentar os primeiros 5 (cinco) dias letivos, de acordo com 
o Parágrafo único do Art. 20, terá a sua matrícula cancelada e perderá a vaga no curso. 

Os outros motivos que acarretam o cancelamento da matricula estão descritos no Art. 51.

Trancamento de Matrícula
Conforme Art. 48 e Art. 49 do Regulamento da Organização Didática dos Cursos de Gradu-
ação do Ifes, o trancamento de matrícula deverá ser feito mediante requerimento, em data 
prevista no Calendário Acadêmico.

Observação: Muito importante que os alunos acompanhem os prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico.

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária  
À Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária – REC compete organi-
zar e operacionalizar os procedimentos para estágio e ações de integração entre os alunos 
do Campus e diversas empresas.

Coordenador: Cláudio da Silva Paschoa
Equipe: Rosemeri Gonçalves Torres
Contato: (28) 3564-1803
E-mail: ciec.alegre@ifes.edu.br

Coordenadoria Ambulatorial  
A Coordenadoria Ambulatorial – CAB oferece atendimento médico e de enfermagem para 
toda a comunidade escolar. Atua, tanto na assistência, como na promoção a saúde e pre-
venção de doenças. São prestados serviços como curativos, controle de sinais vitais, primei-
ros socorros e administração de medicamentos mediante prescrição médica.

Enfermeiros: Joelma de Fátima Merçon
José Marcos Nunes Benevenute
Contatos: (28) 3564-1835
E-mail: ambulatório.alegre@ifes.edu.br



16

Setor de Mecanografia  
Nesse setor, são realizados os serviços de fotocópia de apostilas, impressão, encadernação e plas-
tificação.

O custo dos serviços está apresentado na tabela abaixo:

Observações: 

- não há serviço de impressão colorida; 

- apostilas serão fornecidas pelo Campus via professor.

Apenas serviços de impressão de trabalhos ou cópias pessoais serão cobrados do aluno.

Contatos: (28) 3564-1851
E-mail:	mecanografia.alegre@gmail.com
Prédio Principal  

Coordenadoria da Biblioteca  
A	Coordenadoria	da	Biblioteca	é	responsável	por	preencher	a	ficha	de	cadastro	dos	usuá-
rios no Sistema Pergamum de atendimento; realizar empréstimos e devoluções, reservas, 
renovações e pesquisas de títulos no acervo online; efetuar a cobrança e pagamento de 
multas, a emissão de nada consta e da relação de extravio de materiais e viabilizar o acesso 
aos computadores do setor. 

Bibliotecária: Aline Kuplich
Equipe: Anderson Specimille Masioli
Raquel Sobreira do Nascimento
Sandra Regina dos S. Moreira de Oliveira
Contatos: (28) 3564-1852
E-mail: biblioteca.alegre@ifes.edu.br

Fotocópia e Impressão

Folha A4

Folha A3

R$ 0,10/página

R$ 0,30/página

Até 100 folhas

100 a 200 folhas

Acima de 200 folhas

R$ 3,00

R$ 6,00

R$ 9,00

R$ 1,00 a R$ 3,00

Encadernação

Plastificação



17

O aluno deve comparecer à biblioteca, no início de cada período letivo, munido de algum docu-
mento, com foto recente, para efetuar o cadastro ou o recadastro no sistema.

Os prazos de devolução de materiais são:

Observação:

Será aplicada multa de R$1,00 por dia no atraso da devolução ou renovação do material. É aconselhá-
vel que o usuário renove a utilização do material sempre 01 (um) dia antes do vencimento, para evitar 
transtornos.

São deveres de todo usuário:
I - observar o silêncio, a ordem e a disciplina no local; 
II	-	identificar-se	sempre	que	solicitado	pelo	servidor	da	Biblioteca;	
III - atender aos pedidos de comparecimento à Biblioteca; 
IV - responsabilizar-se pela estrutura física, pelos equipamentos da Biblioteca e pela conservação 
do acervo; 
V - manter seu cadastro pessoal atualizado junto a Coordenadoria da Biblioteca, para recebimento 
de informações diversas. 

São deveres do usuário que se utilizar do empréstimo: 
I - obedecer aos prazos estipulados; 
II - assumir a responsabilidade pelo extravio ou dano do material que estiver em seu poder, subs-
tituindo-o por outro igual.

Não é permitido ao usuário:
I - utilizar o guarda-volumes quando não estiver nas dependências da Biblioteca;
II	-	entrar	na	Biblioteca	portando	bolsas,	sacolas,	pastas,	apostilas,	fichários,	bem	como,	qualquer	
tipo de aparelho sonoro; 
III - frequentar a Biblioteca de shorts, camisetas regatas, blusas de frente única e/ou trajes sujos; 
IV	-	utilizar	o	computador	para	jogos,	acessar	páginas	da	internet	sobre	músicas,	pornografias,	
novelas e seriados; 
V - fumar ou consumir alimentos e bebidas nas dependências da Biblioteca. 
§ 1º As demais páginas poderão ser acessadas, desde que solicitado pelo professor como pesqui-
sa escolar. 
§ 2º Os servidores da Biblioteca não se responsabilizarão pelos objetos deixados no guarda-volu-

Alunos

Livros de literatura

Outros livros

 2 por aluno

  7 dias

Qualquer material 
(livros, DVD, VHS, 
folheto, encarte e 
mapas)

14 dias 2 por servidor

14 dias 

 2 por aluno

Servidores



18

mes sem as devidas normas de segurança. 
§ 3º Os servidores da Biblioteca não serão responsabilizados pelo extravio de objetos deixados, 
pelos usuários, nas suas dependências. 

Na saída da Biblioteca, o usuário deverá apresentar ao servidor responsável o material biblio-
gráfico ou de multimídia em seu poder, para conferência, sempre que solicitado.

Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão  
A Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – DPPGE é responsável pela gestão 
e orientação das atividades de pesquisa, ensino de pós-graduação e atividades extensio-
nistas do Campus, visando potencializar a construção e a divulgação do conhecimento, 
integrando o Campus à comunidade e oferecendo projetos, programas, eventos e serviços 
diversos. Coordena, ainda, os programas de fomento de bolsas institucionais relacionadas 
aos	Programas	Institucionais	de	Difusão	Científica,	de	Formação,	Consolidação	e	Apoio	a	
Grupos de Pesquisa e de Intercâmbio em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Diretor: Professor Jânio Glória de Oliveira
Contatos: (28) 3564-1806
Coordenador da Pós-Graduação: Professor Luciano Menini
Contatos: (28) 3564-1808
Coordenador de Pesquisa: Professor Luiz Flávio Vianna Silveira
Coordenador de Extensão: Professor Thiago Bernardo de Souza
Responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo: Professor Tércio da  
Silva Souza 
Responsável pelo Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica: Marcos Antonio Sattler

Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica – Peama
O Peama é responsável por diversas atividades de extensão no Ifes – Campus de Alegre. Suas 
atividades destinam-se aos servidores e alunos do Campus, agricultores, servidores e alunos 
da rede estadual de ensino, lideranças e comunidade em geral, no que tange à educação; 
proteção e recuperação da Mata Atlântica (nascentes, áreas degradadas, vegetação ripária). 
Possui 85 ha de vegetação secundária nativa utilizada para realização de trilhas interpretati-
vas e educação ambiental. São quatro trilhas:

 - Trilha da Cachoeira Seca;

 - Trilha das Pedras;

 - Trilha da Figueira;

 - Trilha da Divisa (ou Trilha do Mirante).
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Corpo Docente  
Nosso corpo docente é composto por 75 professores efetivos, dos quais 7% graduados, 
38% são Mestres e 55% são Doutores, sendo que muitos estão participando de Programa 
de Pós-graduação em Mestrado e Doutorado. Contamos, ainda, com a contratação de 13 
professores substitutos. Motivados, comprometidos e com tal formação, crescem as inicia-
tivas	de	pesquisa	e	extensão	e,	com	isso,	as	oportunidades	de	bolsas	de	Iniciação	Científica,	
Extensão Tecnológica e Comunitária, que contribuem para a formação integral e de quali-
dade do aluno.

Assistência Estudantil  
O Campus de Alegre vem implementando as ações da Política de Assistência Estudantil do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, regulamentada me-
diante a aprovação da Resolução do Conselho Superior nº. 19/2011, de 09/05/2011.

Os Editais para participação nos programas são lançados no início do período letivo e divul-
gados nos murais de avisos do campus e no site www.alegre.ifes.edu.br. Neste ano a divul-
gação dos Editais está prevista para o mês de março.

Programa de Incentivo a Atividades Culturais e Lazer
Visa à promoção de atividades lúdicas, esportivas e/ou culturais, destinado a todos os dis-
centes que estejam regularmente matriculados. O objetivo do programa é promover ativi-
dades lúdicas, esportivas e/ou culturais, que contribuam para a formação física e intelectu-
al dos discentes, propiciando a inclusão social, na perspectiva da formação cidadã.

Programa de Apoio à Pessoa com Necessidade Educacional Especial
Destina-se a contribuir com as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento à Pessoa 
com Necessidade Educacional Especial (NAPNE), favorecendo a formação acadêmica dos 
discentes.

Programa de Atenção Biopsicossocial
Consiste na implementação de ações de acompanhamento psicológico, orientação e acom-
panhamento social, educação preventiva, campanhas educativas, atendimento ambulato-
rial, equipamentos assistivos à saúde, primeiros socorros e outros, sendo destinado a to-
dos os discentes regularmente matriculados.

O Campus de Alegre desenvolve várias atividades referentes a este programa, nas quais se 
incluem: Acompanhamento Psicológico, Orientação e Acompanhamento Social e Atendimen-
to Ambulatorial.

Informes

Programas Universais
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Programa Auxílio Transporte
É um programa destinado a contribuir para a permanência dos discentes que necessitam 
de transporte para acesso ao Campus e retorno à sua residência de origem, favorecendo o 
processo de formação acadêmica. O objetivo do programa é contribuir para a permanência 
dos discentes em situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhes auxílio institucional 
para complementação de despesas com transporte, proporcionando melhores condições 
para sua formação acadêmica.

No Campus de Alegre as regras para a participação no programa são estabelecidas em 
edital, lançado no início do período letivo, divulgado nos murais de aviso do Campus e no 
site www.alegre.ifes.edu.br. 

Programa Auxílio Alimentação
Destina-se a fornecer ou subsidiar alimentação aos discentes, prioritariamente em situação 
de vulnerabilidade social, no que tange ao fornecimento e subsídio de alimentação, pro-
porcionando	condições	para	sua	formação	acadêmica	a	fim	de	propiciar	condições	para	o	
complemento das atividades escolares.

Programa Auxílio Didático e Uniforme
É um programa destinado prioritariamente aos discentes em situação de vulnerabilidade 
social, com o objetivo de auxiliá-los na aquisição do material didático necessário para aulas 
práticas, estudo individual e desenvolvimento de projetos, como: concessão de cópias de 
materiais	elaborados	pelos	docentes,	impressão	para	fins	escolares,	custeio	de	instrumen-
tos	específicos	do	curso	estudado,	acesso,	participação	e	aprendizagem	em	programas	de	
inclusão digital e o uniforme.

No Campus de Alegre os alunos dos cursos técnicos não pagam taxas referentes a cópias 
de material didático. Também, podem receber auxílio uniforme, com regras estabelecidas 
em edital, lançado no início do período letivo, divulgado nos murais de aviso do Campus e 
no site www.alegre.ifes.edu.br.

Programa Auxílio Moradia
É um programa destinado a garantir a permanência dos discentes em situação de vulne-
rabilidade social, que residam ou possuam grupo familiar, prioritariamente, em local que 
inviabilize o acesso diário ao Campus, no horário regular das atividades acadêmicas, seja 
pela	distância,	seja	pela	dificuldade	de	acesso	ao	transporte.

O Campus de Alegre oferece vagas em alojamentos, de forma gratuita, a alunos do sexo 
masculino dos cursos técnicos até completarem 18 anos de idade. Além disso, o Campus 
oferece	auxílio	moradia	na	forma	de	benefício	financeiro	aos	alunos	que	residam	no	distri-
to de Rive. As regras para a participação no programa são estabelecidas em edital, lançado 
no início do período letivo.

Programas Específicos de Atenção Primária
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Programa Auxílio Monitoria
É	um	Programa	Específico	de	Atenção	Secundária	da	Política	de	Assistência	Estudantil	do	
Ifes destinado a valorizar o potencial do discente com desempenho acadêmico notório, 
oferecendo-lhe a oportunidade de desenvolver atividade de monitoria, entendida como 
uma atividade de ensino-aprendizagem voltada à formação acadêmica do corpo discente e 
vinculada a uma disciplina e/ou bloco de disciplinas dos cursos do Ifes. O objetivo do pro-
grama é contribuir para o bom desenvolvimento do processo de formação acadêmica dos 
discentes envolvidos, desenvolvendo nos monitores conhecimentos e habilidades relativas 
à prática docente.

No	Campus	de	Alegre	as	regras	do	programa	são	estabelecidas	em	editais	simplificados	
lançados no início de cada período letivo, com processo de seleção para alunos dos cursos 
técnicos e de graduação. Há duas modalidades: Auxílio Monitoria (em que há recebimento 
de bolsa) e Monitoria Voluntária (em que não há recebimento de bolsa).  Em ambas as mo-
dalidades,	há	emissão	de	certificado	ao	monitor	ao	final	das	atividades.

Outros custeios
Os recursos de Assistência Estudantil do Campus de Alegre são ainda empregados no cus-
teio das despesas referentes à participação dos mesmos em eventos externos, seminários, 
congressos, visitas técnicas, entre outros.

O Q-Acadêmico é um sistema de gestão Acadêmica integrado, projetado para administrar 
os mais diversos setores e departamentos das instituições de ensino, economizando tem-
po, eliminando retrabalho, disponibilizando informações precisas e com agilidade a toda 
comunidade acadêmica. Neste sistema o aluno tem acesso às suas notas, além de poder 
efetuar procedimentos como rematrícula, etc.

Como utilizar o sistema
Para efetuar o seu primeiro acesso, entre no site do Campus (www.alegre.ifes.edu.br) e 
clique	em	Acesso	a	sistemas,	conforme	indica	a	figura	seguinte:	

Programas Específicos de Atenção Secundária

Sistema Acadêmico
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Após isso, clique em Sistema Acadêmico:

Uma nova janela abrirá. Clique em Aluno:
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Insira seu Login e Senha:

O login é o seu número de matrícula (ex.: 20151TAI3333), que será fornecido a você no iní-
cio do período letivo;

Quando acessar o sistema pela primeira vez, você deve inserir a senha inicial, que é 123, 
então o sistema solicitará que você crie sua própria senha.

Programa Institucional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Pict)
O Pict é uma oportunidade enriquecedora para os alunos, contribuindo para envolvê-los 
nas	atividades	científicas	e	tecnológicas	e	também	para	formá-los	como	futuros	pesquisa-
dores,	incentivando	talentos	potenciais,	despertando	vocação	científica	e	o	pensar	cientí-
fico.	Para	participar,	é	preciso	estar	vinculado	a	algum	projeto	de	pesquisa	sob	orientação	
de um professor. Busque informação sobre as áreas de pesquisa de seus professores e os 
projetos de pesquisa que possuem vagas para atuação de estudantes. Conheça os progra-
mas:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)
O	Pibic	é	um	programa	voltado	para	o	desenvolvimento	do	pensamento	científico	e	a	ini-
ciação à pesquisa de estudantes de graduação. O programa tem como objetivos formar 
recursos	humanos	para	a	pesquisa	e	contribuir	para	a	formação	científica	dos	estudantes	
de graduação por meio da concessão de bolsas.

Programas de Pesquisa e Extensão



24

Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica (Pivic)
Como o Pibic, este programa tem como objetivos formar recursos humanos para a pesqui-
sa	e	contribuir	para	a	formação	científica	dos	estudantes	de	graduação.	No	entanto,	neste	
programa, os estudantes atuam como voluntários, portanto, não há concessão de bolsas 
de estudos.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Pibiti)
O Pibiti tem como objetivo incentivar estudantes do ensino técnico e superior no desen-
volvimento e transferência de novas tecnologias e inovação, por meio do pagamento de 
bolsas	de	estudo,	e	contribuir	para	sua	formação	profissional	e	para	atuarem	no	fortaleci-
mento da capacidade inovadora das empresas no país.

Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Piviti)
Semelhante	ao	Pibiti,	este	programa	visa	a	contribuir	para	a	formação	de	profissionais	e	
pesquisadores para atuarem no fortalecimento da capacidade inovadora das organizações 
no país. No entanto, neste programa os estudantes atuam como voluntários e não há pa-
gamento de bolsas de estudo aos alunos.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 
Médio (Pibic EM)
O	Pibic	EM	visa	a	despertar	a	vocação	científica	e	incentivar	talentos	potenciais	entre	es-
tudantes	do	Ensino	Fundamental,	Médio	e	da	Educação	Profissional	da	rede	pública,	por	
meio	da	participação	em	projetos	de	pesquisa,	orientados	por	pesquisadores	qualificados.

Programa Institucional de Difusão Científica (Prodif)
O Prodif busca apoiar a difusão de informações relacionadas à pesquisa, sejam elas os 
próprios resultados das ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, as 
oportunidades de captação de recursos externos e a divulgação de eventos. Também está 
previsto nesse programa o apoio a produções artísticas e culturais realizadas por servido-
res e estudantes da instituição.

Programa Institucional de Intercâmbio em Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Prointer)
O	Prointer	visa	a	apoiar	o	intercâmbio	científico	e	tecnológico	entre	o	Ifes	e	outras	institui-
ções de referência no cenário nacional e internacional, por meio do apoio à formação de 
redes cooperativas de pesquisa, enviando ou recebendo pesquisadores para colaboração 
no desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, ou 
a realização de estágios e treinamentos para aquisição, consolidação e atualização de com-
petências	específicas	relacionadas	à	sua	linha	de	pesquisa.

Programa Institucional de Apoio à Conclusão de Cursos de Graduação 
(Prograd)
O Prograd é destinado a apoiar e incentivar estudantes de graduação que estejam con-
cluindo seus cursos por meio de concessão de auxílio a projetos de conclusão de curso que 
estejam alinhados com as atividades de pesquisa do professor-orientador.
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa para o aperfei-
çoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa 
concede bolsas para alunos de licenciaturas participantes de projetos de iniciação à docên-
cia, desenvolvidos por instituições de educação superior (IES), em parceria com escolas de 
educação básica da rede pública de ensino. Os projetos promovem a inserção dos estudan-
tes no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação acadêmica, para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente do Ifes – Cam-
pus de Alegre que atua na licenciatura e de um professor da escola de educação básica.

Programas e Projetos de Extensão
As atividades de extensão desenvolvidas no Ifes – Campus de Alegre abrangem diversas áreas 
temáticas	no	país,	mas,	mais	do	que	repassar	o	conhecimento	produzido	e	beneficiar	a	socie-
dade, a extensão compartilha do conhecimento com a sociedade, gerando novos conhecimen-
tos.	Atualmente,	existem	cinco	modalidades	diferentes	de	atividades	de	extensão	classificadas	
do seguinte modo:

Cursos de extensão: são aqueles que respondem a demandas não atendidas pela ativi-
dade regular do ensino formal;

Eventos: são atividades de curta duração – palestras, seminários, exposições, congressos, 
workshops, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento;

A Semana de Ciência e Tecnologia é um dos mais destacados eventos e que integra o calendá-
rio acadêmico do Ifes. Trata-se de programação gratuita anual para divulgação à sociedade, 
em especial e aos estudantes do ensino médio e de graduação, da produção do ensino, da 
pesquisa e da extensão do Campus. A programação inclui uma Mostra de Cursos, em seus 
diferentes níveis, em que os estudantes divulgam, nos estandes dos seus cursos, os proje-
tos e as atividades que desenvolvem, demonstrando seus possíveis campos de atuação. A 
Jornada de Iniciação Científica, a Mostra de Cursos e a Exposição do Programa Institucional de 
Bolsas estão sob a responsabilidade dos bolsistas dos programas e projetos de pesquisa e/
ou extensão.

Projetos de extensão de ação contínua: têm como objetivo o desenvolvimento de 
comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino, sendo desenvol-
vidos ao longo do ano letivo;

Programas especiais: compreendem atividades de duração determinada que, inicial-
mente, não se enquadram na estrutura básica da grade curricular dos cursos;

Programas permanentes: são empreendimentos que se caracterizam por uma organi-
zação	estável	e	por	disponibilizarem	uma	infraestrutura	para	a	divulgação	científica,	artís-
tica e cultural.

Empresas Juniores
As	Empresas	Juniores	são	constituídas	como	associação	civil,	sem	fins	lucrativos,	que	ofe-
recem serviços de consultoria e assessoria para governo e instituições privadas, sob a 
orientação	de	professores	ou	profissionais	especializados,	com	registro	em	seu	respectivo	
conselho. Tem como função principal o desenvolvimento de seus membros por meio da 
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prática empresarial, para que sejam empreendedores, isto é, pessoas capazes de impactar 
positivamente a sociedade. Para que isso aconteça, as empresas juniores realizam projetos 
de qualidade a um custo abaixo do mercado, prestando serviços à sociedade em prol do 
desenvolvimento. O trabalho de um empresário júnior é voluntário, sendo que o recurso 
financeiro	que	a	empresa	recebe	pelos	seus	projetos	é	revertido	na	capacitação	de	seus	
membros. Cada curso pode ter uma EJ e os estudantes podem fazer parte apenas da em-
presa júnior do seu curso, salvo se o curso no qual esteja matriculado não possua uma EJ. 
Os próprios alunos, empresários juniores, são responsáveis pela seleção e treinamento 
dos seus novos membros. Atualmente, no Campus de Alegre contamos com as seguintes 
empresas juniores:

- Empresa “Caparaó Júnior”
Curso de Tecnologia em Cafeicultura
Professor Orientador: João Batista Pavesi Simão

- Empresa “Acqua Jr.”
Curso de Engenharia de Aquicultura
Professor Orientador: César Otaviano Penna Júnior

- Empresa “ADS Júnior”
Curso de Tecnologia em Análises e Desenvolvimento de Sistemas 
Professor Orientador: Jânio Glória de Oliveira

Os Cursos Técnicos de Nível Médio do Ifes são regulamentados pela Organização Didática dos 
Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio – ROD, Portaria nº. 67, de 12/01/2016.

Os Cursos Superiores do Ifes são regulamentados pela Organização Didática dos Cursos de 
Graduação, Portaria nº. 1.149, de 24/05/2017.

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu do Ifes são regulamentados pela 
Organização Didática dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, Portaria nº. 3.050, 
de 24/10/2016. 

Todo estudante também deve seguir as normas instituídas pelo Código de Ética e Disciplina 
do Corpo Discente do Ifes, Portaria nº. 1.896, de 08/07/2016, e, também, os Regulamentos do 
Campus de Alegre: Funcionamento do Refeitório, do Internato e do Uniforme.

Os referidos regulamentos estão disponíveis no site www.alegre.ifes.edu.br.

Regulamentação Discente
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A Instituição oferece gratuitamente transporte da cidade de Alegre para o Campus (ida e 
volta), conforme horários a seguir:

   
          
 

  

Na cidade de Alegre, o ônibus parte da Praça 6 de Janeiro pela manhã, e da Estação Antiga à 
tarde. No Ifes, o ponto é a portaria principal. O discente precisa estar munido da Identidade 
Estudantil para utilizar o transporte.

O Corpo Discente será representado perante a Direção Geral, a Diretoria de Ensino, Co-
ordenadorias e professores do Ifes – Campus de Alegre através de seus representantes 
de turma. Os representantes, titular e suplente, serão eleitos por turma, pelos alunos 
regularmente matriculados no semestre ou série, mediante processo simples de vota-
ção, sendo permitida a eleição por aclamação.

Eleições: até no máximo 30 dias após o início das aulas.

Horário do Transporte Escolar

7 horas
7h15min
7h30min
7h45min
8 horas
8h10min
18h15min

6 horas
6h15min
6h30min
6h45min
7 horas
7h10min
18h15min

Terça a Sexta

 Segunda-feira 

Saída: Alegre / Destino: Ifes

15h30min

16h10min

16h30min

17h30min

22h10min

Saída: Ifes / Destino: Alegre

 Segunda a Sexta

Representação Discente



28

Além de funcionar como posto de vendas dos produtos da escola, a Cooperativa dos Alu-
nos do Ifes – Campus de Alegre (Coopa-Ifes/Alegre) representa uma das grandes oportu-
nidades que apenas os nossos alunos dispõem, comparando com os demais campi no 
estado, de participar e crescer mutuamente com o sistema cooperativista, que tanto preza 
pela	harmonia	e	desenvolvimento	sócio-economico-financeiro	e	ambiental	da	comunida-
de. Podem se associar todos os alunos regulamente matriculados na instituição que forem 
maiores de 16 anos. Os benefícios para os alunos-cooperados são inúmeros, tais como: capa-
citações, eventos (destaque para as Semanas do Cooperativismo Estudantil), viagens, apoio 
a projetos, além do apoio a diversas outras atividades desenvolvidas no Campus, a serem 
analisadas pelo coordenador e diretoria da Coopa-Ifes. 

Coordenador responsável: César Otaviano Penna Júnior
Diretor-Presidente 2014/16: Gean Felipe Stofeles Moreira – discente
Valor para se associar: R$ 10,00 pagos uma única vez por todo o período de matrícula  
no Campus.
Documentos: cópias do CPF, RG, Comprovante Residência e 01 Foto 3x4.
Contatos: (28) 3564-1854
E-mail: coopa.ifes.alegre@gmail.com

Os discentes do Campus de Alegre têm a oportunidade de participar ativamente de diver-
sas atividades no Campus em conjunto com a equipe de servidores, exercendo sua repre-
sentatividade e liderança, o que é excelente para o seu desenvolvimento político-social. 
Participe!

Grêmio Lítero-Esportivo “Ivan Neves de Andrade”  
O	Grêmio	é	uma	entidade	autônoma,	 sem	fins	 lucrativos,	 representativa	dos	 interesses	
estudantis,	 com	finalidades	educacionais,	 culturais,	 cívicas,	desportivas	e	sociais.	Podem	
participar do Grêmio os alunos regularmente matriculados nos cursos Técnicos de Nível 
Médio do Campus de Alegre.

Presidente 2017/19: 

Diretório Acadêmico “Edna Calabrez Martins”  
Podem participar do Diretório Acadêmico os alunos regularmente matriculados nos Cursos 
Superiores do Campus de Alegre.

Presidente 2017/19: Ana Paula Pontes – discente

Cooperativa dos Alunos

Movimento Estudantil
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