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ATA 3a REUNIÃO - 22 DE  MAIO DE 2020 - CPPG 

Ata da 3ª Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia vinte e dois do mês de maio 

de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e nove minutos, realizada por webconferência. A reunião foi 
presidida pelo Diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite 

Barbieri e contou com a presença da secretária Renata Venturim Bernardino e dos seguintes membros: 

Diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Sávio da Silva Berilli, Gestores de 

Pesquisa e Pós-Graduação dos campi, Adriane Bernardo de Oliveira Moreira, Adriano Mesquita 

Oliveira, Antônio Luiz Pinheiro, Lilian Gabriella Batista Gonçalves de Freitas, Dihego de Oliveira 

Azevedo, Ediu Carlos Lopes Lemos, Élcio das Graça Lacerda, Eros Silva Spalla, Geovani Alipio 

Nascimento Silva, Gilmar Luiz Vassoler, Aline Piovezan Entringer, Jadielson Lucas da Silva Antônio, 
Janio Glória de Oliveira, Jocelia Abreu Barcellos Vargas, Julio Cesar Nardi, Larissa Haddad Souza Vieira, 

Márcia Gonçalves de Oliveira, Márcia Regina Pereira Lima, Kinglston Soares, Richard Allen de 

Alvarenga, Willian Fernandes de Almeida, Thiago Mello dos Reis e Waylson Zancanella Quartezani, 
Gestor responsável pela Pesquisa e Pós-graduação do Pólo de Inovação Vitória, Estéfano Aparecido 

Vieira, Representantes dos coordenadores de curso de pós-graduação lato sensu, pertencentes à 

Subcâmara de Pós-Graduação, Osmar José Bertholini Pianca e Guilherme Gonçalves Coswosk, 

Representantes dos coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu, pertencentes à 
Subcâmara de Pós-Graduação, Luciano Menini  e Jardel da Costa Brozeguini, Representante dos 

Técnico em Assuntos Educacionais/Pedagógicos, Helton Andrade Canhamaque, Representantes dos 

líderes de Grupos de Pesquisa Certificados pelo Ifes, Atanásio Alves do Amaral, Gustavo Haddad 
Souza Vieira, Marcelo Giordani Minozzo e Renilson Luiz Teixeira, Representante do Comitê de Ética 

em Pesquisa, de Seres Humanos, do Ifes, Maurício Soares do Vale, Representante do Comitê de Ética 

em Pesquisa, no Uso de Animais, do Ifes, Anderson Luiz de Araújo, Representante da Comissão 

Permanente de Ações Afirmativas na Pós-Graduação do Ifes, Renata Gandra de Melo, Representante 

do Fórum de Assistência Estudantil do Ifes, Vanessa Santos Giraldeli, Representante do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do Ifes, Gabriel Domingos Carvalho, 

Representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Ifes, Flávio Palhano Fernandes, e 
dos convidados Evanizis Dias Frizzera Castilho, Fernanda Cristina Merisio Fernandes Soares, Karine 

Silveira, Leonardo Bis dos Santos, Letícia Queiroz de Carvalho, Anna Christina Alcoforado Correa e 

Márcio Tietz Monteiro. Justificou ausência o seguinte membro: Ricardo Bodart de Andrade. O Diretor de 
Pós-Graduação da PRPPG, Pedro Leite Barbieri, agradeceu a presença de todos os presentes e informou 

que conduzirá esta reunião devido à participação do presidente da CPPG na reunião do Colégio de 

Dirigentes iniciada às 9 horas. Dando início à reunião, Pedro Leite Barbieri apresentou a pauta da reunião, 
constituída dos seguintes: (1) Comissão para verificar a viabilidade de utilização da norma APA como 

flexibilização para os programas de pós-graduação stricto sensu do Ifes; (2) Regulamento do programa de 

pós-graduação stricto sensu em Letras (Mestrado Profissional ProfLetras) – Campus Vitória – Processo nº 

23148.000775/2020-83; (3) Nova oferta do curso de pós-graduação lato sensu  em Tecnologia de 
Produção de Rochas Ornamentais – Campus Cachoeiro de Itapemirim – Processo nº 23151.000419/2020-

39; (4) Relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em Práticas e Processos Educativos - Campus 

Venda Nova do Imigrante – Processo nº 23186.000549/2020-17; (5) Relatório Final de bolsas Picti; (6) 
Informes. Em seguida, Pedro Leite apresentou o ponto (1) que trata da formação da comissão para 

verificar a viabilidade de utilização da norma APA como flexibilização para os programas de pós-

graduação stricto sensu do Ifes. Pedro Leite informou que a profª Maria Alice Veiga Ferreira de Souza 



 

permanecerá como presidente desta comissão e que foram indicados pelos campi os seguintes nomes: 
Rossanna dos Santos Santana Rubim (campus São Mateus), Valéria Rodrigues de Oliveira Pozzatti 

(campus Vila Velha), Maristela Almeida Mercandeli Rodrigues (campus Cariacica), Gabriela de Oliveira 

Gobbi (campus Centro-Serrano) e Renata Gomes de Jesus (Campus Guarapari). Pedro Leite informou que 

recebeu, recentemente, alguns nomes de servidores indicados pelo campus Vitória, mas que este assunto 
foi retomado à pauta da CPPG para oportunizar aos membros desta câmara de manifestarem a indicação 

de outros nomes para compor esta comissão que fará o estudo de revisão das normas adotadas no Ifes para 

os Trabalhos Finais de Cursos, dissertações e Teses e elaboração de minuta da orientação normativa que 
irá definir sobre o assunto, conforme deliberado na 2ª reunião da CPPG de 2020. Solicitou que os campi 

que tiverem interesse poderiam encaminhar para o seu e-mail os nomes até hoje, a fim de que a PRPPG 

possa solicitar a emissão da portaria que designa esta comissão. Em seguida, foi apresentado o ponto (2) 

que trata do regulamento do programa de pós-graduação stricto sensu em Letras (Mestrado Profissional 
ProfLetras) do Campus Vitória. O relator Leonardo Bis agradeceu pela oportunidade de poder trazer 

contribuições para o enriquecimento do curso de mestrado ProfLetras e destacou que o regulamento 

apresenta a peculiaridade de seguir restrições inerentes de um programa em rede nacional, em que vários 
dispositivos independem da organização local, como as funções do Conselho Superior e do Conselho 

Gestor descritas no próprio regulamento. Outra consideração relevante que destacou foi a de se tratar de 

um regulamento de um curso já em andamento, o que reflete o amadurecimento da proposta. O relator 
apontou que não foi possível fazer quaisquer inferências relativas às normas nacionais – provavelmente há 

um regimento próprio, para balizar as ações do Conselho Superior e do Conselho Gestor – o que não o 

impediu de tecer considerações pertinentes às normativas do Ifes e exigências da Capes. O relator apontou 

para a necessidade de serem feitas correções/alterações na nomenclatura do título do documento, passando 
para “Regulamento do Curso de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (ProfLetras) do 

Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto Federal do Espírito Santo – campus vitória”. Em 

relação ao Colegiado, faltou fazer menção ao período de mandato de seus membros no Art. 11º e também 
solicitou revisão do Art. 12º no que se refere à temporalidade da avaliação do programa pela Capes. O 

relator informou que fez várias sugestões de modificações nos artigos do regulamento para serem 

analisadas à luz das especificidades e deliberações nacionais, do Curso de Mestrado Profissional em 
Letras em Rede Nacional do Programa de Pós-Graduação em Letras e da experiência na condução do 

curso. Leonardo Bis emitiu parecer favorável para que a CPPG aprove o regulamento do Programa de 

Pós-Graduação ProfLetras, desde que sejam feitas as correções/alterações apontadas, e se colocou à 

disposição para explicações e dúvidas que possam surgir. Letícia de Carvalho agradeceu ao relator e 
informou que o campus Vitória é um polo do Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional e que a 

sede fica no IF do Rio Grande do Norte. Disse que este curso já funciona há 5 anos no campus Vitória e 

verificará junto com o atual colegiado do curso os ajustes necessários na documentação conforme 
solicitado pelo relator. Pedro Leite, em seguida, apresentou o Checklist elaborado pela Diretoria de Pós-

graduação (DPG/PRPPG) e informou que, mesmo que fiquem submetidos às deliberações nacionais, a 

coordenação local do Mestrado Profissional ProfLetras precisa verificar as informações do campus, 

exigidas pelo Ifes, no que se refere ao Napne e Neabi e sobre as vagas reservadas em editais e a 
verificação da autodeclaração com Coordenação e Comitê Gestor, incluindo as ações afirmativas nos 

critérios para admissão e matrícula no curso, nos critérios para avaliação de rendimento, e nos critérios 

para permanência e conclusão do curso. Pedro Leite disse, ainda, que caso a coordenação local encontre 
alguma dificuldade poderão entrar em contato com a DPG/PRPPG para auxiliá-los. Letícia de Carvalho 

informou que serão atendidos todos os itens solicitados pela DPG/PRPPG e que vão consultar a 

coordenação nacional do programa ProfLetras para realizarem os ajustes necessários. Logo depois, Pedro 
Leite realizou votação e com 3 abstenções o regulamento do ProfLetras foi aprovado, mediante 

atendimento das correções/alterações solicitadas pelo relator e pela DPG/PRPPG. Em seguida, foi 

apresentado o ponto (3) que trata da nova oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Tecnologia de 

Produção de Rochas Ornamentais do Campus Cachoeiro de Itapemirim. O relator Ediu Lemos agradeceu 
pelo convite para ser relator da proposta e parabenizou a equipe envolvida com o curso pela estrutura 

montada e por terem apenas uma evasão nesta primeira turma. Apontou que a proposta do projeto 

encontra-se bem elaborada, porém, deixaram de incluir alguns documentos que são exigências legais para 
submeter propostas de cursos de pós-graduação para aprovação na CPPG. Apontou que existem 

divergências de algumas informações como no item da organização administrativa, em que faltou 

descrever a modalidade de oferta, o número de vagas a serem ofertadas, faltou clareza quanto aos dias e 

horário das aulas e descrever sobre o Neabi, a coordenadoria de assistência estudantil, onde funciona cada 
setor, endereço, seus respectivos coordenadores e o contato de cada um indicado através do email 

institucional.  No item que trata do corpo docente, Ediu Lemos destacou a necessidade de fazer referência 



 

aos servidores do Ifes, segundo o ROD da pós-graduação, explicitando os critérios para participação dos 
professores externos que atuam como voluntários. No capítulo que trata da seleção, faltou descrever sobre 

as ações afirmativas (cotas, editais acessíveis, condições especiais para realização da prova e outros) e as 

ações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em consonância com as Resoluções Ifes CS n
os

 

34 e 55/2017. O relator também solicitou que fossem revisados os capítulos “Avaliação do Rendimento”, 
“Trabalho Final de Curso” e “Avaliação de seleção e matrícula” e sugeriu que a comissão reorganizasse o 

regulamento em conformidade com o modelo proposto pela PRPPG em cada item, bem como, na inclusão 

de artigos sugeridos pelo ROD. Ediu Lemos destacou que caso a CPPG aprove o relato, os itens apontados 
deverão necessariamente ser modificados antes da aprovação da proposta e envio para as instâncias 

superiores. Evanizis Castilho agradeceu ao relator pela análise da proposta e disse que foi um desafio para 

o campus criar este primeiro curso de pós-graduação lato sensu e informou que alguns aspectos passaram 

despercebidos, mas que a comissão que elaborou a proposta fará os ajustes solicitados pelo relator. Pedro 
Leite apresentou o Cheklist elaborado pela DPG da PRPPG e destacou que faltou anexar os documentos 

de alguns professores, o termo de compromisso do Prof. Gilberto Freire Rangel e o documento de 

anuência do Diretor-geral da UA onde o curso será ofertado. No caso de convênios, acordos de cooperação 
e/ou contratos no âmbito dos quais o curso será ministrado, Pedro Leite apontou que precisam esclarecer 

sobre a participação e remuneração do docente no corpo do projeto, com assinatura do docente e 

aprovação do coordenador. Também faltou incluir as fontes de recursos orçamentários e outras receitas, o 
plano de aplicação financeira de cursos em convênio, as informações do Neabi, os critérios para 

aproveitamentos de estudos, o limite de carga horária e prazo e os critérios para avaliação do corpo 

docente. Em seguida, Flávio Fernandes informou que visando a agregar ao curso vai enviar para a 

comissão da proposta suas contribuições no que se refere às ações afirmativas. O Diretor de Pesquisa e 
Pós-Graduação do campus Cachoeiro de Itapemirim, Antonio Luiz Pinheiro, agradeceu ao relator e 

informou que serão realizadas todas as correções solicitadas no Checklist e pelo relator. Pedro Leite 

colocou em votação a proposta e, com apenas 2 abstenções, ela foi aprovada desde que sejam atendidas as 
correções solicitadas no Checklist e pelo relator. Em seguida, foi apresentado o ponto (4) que trata do 

relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em Práticas e Processos Educativos do Campus Venda 

Nova do Imigrante. Pedro Leite informou sobre a ausência da relatora Renata Có e Gomes e registrou o 
agradecimento à mesma por sua disponibilidade em elaborar este parecer em curto prazo. Pedro Leite 

destacou que este ponto quase não entrou na pauta desta reunião devido ao envio tardio deste processo e 

às dificuldades da PRPPG em conseguir relator disponível para emissão de parecer. Frisou sobre a 

importância dos campi se anteciparem no envio dos processos eletrônicos para que a PRPPG com, no 
mínimo, 30 dias antes da reunião da CPPG. Ressaltou que a PRPPG busca cumprir os prazos estipulados 

em calendário aprovado pela CPPG, mesmo no atual contexto de suspensão das atividades letivas 

presenciais e com as atividades administrativas acontecendo de forma remota. Em seguida, Pedro Leite 
apresentou o parecer da relatora que destacou como desafio da equipe as ações de permanência e êxito, em 

que a Coordenação do Curso e a Assessoria Pedagógica não mediram esforços para manter o nível de 

evasão mais baixo possível. Também destacou que esse curso, desde o início, foi muito bem planejado e 

executado, e, como avanço, essa oferta do curso ofereceu oportunidades diversificadas aos estudantes, 
contribuindo para a formação dos participantes. No que diz respeito ao resumo financeiro, a relatora 

apontou que as despesas realizadas com diárias e coffee break não foram comprovadas e manifestou seu 

parecer favorável para que a CPPG aprove o relatório final do curso desde que sejam anexados os 
comprovantes dessas despesas realizadas. A representante da coordenação do curso, Fernanda Merisio, 

informou que se trata da primeira oferta de curso de pós-graduação no campus Venda Nova do Imigrante e 

que o curso teve uma grande procura. Destacou algumas particularidades da cidade que, por ser pequena, 
facilita a proximidade entre as pessoas, o que permitiu um atendimento mais próximo com os alunos. 

Destacou que muitos alunos dessa primeira turma eram trabalhadores e atuavam principalmente em outras 

áreas e/ou tinham de cuidar de seus familiares, o que interferiu na participação desses alunos e causou a 

evasão de vários deles. Frisou que a equipe do curso trabalhou arduamente para oferecer um curso com 
qualidade e com adequações necessárias para a permanência dos alunos no curso. Destacou que existem 

demandas para nova oferta do curso, mas que será adiada a nova oferta devido a atual situação de 

pandemia. A Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação do campus, Adriane Bernardo Moreira, agradeceu à 
relatora e à PRPPG pela análise da proposta e informou que o campus pretende oferecer a nova turma no 

próximo ano. Pedro Leite colocou em votação a proposta e com apenas 1 abstenção o relatório final desse 

curso foi aprovado desde que seja anexada a documentação solicitada pela relatora. Logo depois, foi 

apresentado o ponto (5) que trata do relatório final de bolsas Picti. O Diretor de Pesquisa da PRPPG, Sávio 
Berilli, informou que o cronograma dos programas Picti prevê a entrega do relatório dos alunos Picti para 

o final do mês de julho/2020, mas que muitos pesquisadores do Ifes tiveram que interromper suas 



 

pesquisas experimentais e outras atividades de iniciação científica devido à suspensão das atividades 
letivas presenciais com a pandemia do coronavírus (COVID-19). Informou que trouxe esse assunto para a 

pauta desta reunião para consultar aos membros da CPPG se autorizam que a PRPPG solicite a 

prorrogação da data de entrega desse relatório, possibilitando estender o prazo por mais dois meses para 

aqueles impossibilitados de finalizar até 31 de julho. No caso dos bolsistas do Ifes, Sávio ressaltou que 
essa prorrogação não implica no recebimento de bolsas por mais dois meses, pelos estudantes, pois o Ifes 

não terá como pagar mais essas bolsas aos alunos, e que a proposta é de apenas adiar o prazo de entrega 

do relatório por mais dois meses. No que se refere às bolsas Fapes e do Cnpq, Sávio Berilli informou que 
enviou e-mails solicitando prorrogações, mas ainda aguarda respostas destes órgãos de fomento e 

possíveis desdobramentos. Após discussões, Sávio Berilli colocou em votação a proposta e com apenas 1 

abstenção foi aprovada a solicitação de prorrogação da data de entrega desse relatório, por mais dois 

meses, mediante critérios de cada órgão de fomento. Em seguida, Pedro Leite apresentou os informes (6). 
Informou que foi divulgado em abril o resultado final do processo seletivo 2020 do Dinter em Cognição e 

Linguagem, em parceria entre Ifes e Uenf, para ingresso de 30 servidores do Ifes. Informou que neste mês 

de maio foi formalizada a parceria entre o Ifes e a Ufes visando a oferta de 21 vagas exclusivas para 
servidores do Ifes no curso de Pós-Graduação, em nível de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGADM) da Ufes [processo nº 23147.001947/2020-14]. E que também foi divulgado o 

resultado final do edital do Programa Pesquisador Produtividade (PPP), instituído pela Resolução CS nº 
10/2019, no qual foram selecionados 27 pesquisadores de 11 campi do Ifes visando a estimular as 

atividades de pesquisa de alto impacto e rendimento. Sávio Berilli destacou que a maior parte dos projetos 

submetidos foi na área das Ciências Agrárias com 11 projetos e que 63% das propostas submetidas foram 

destinadas à categoria PQ-3. Sávio Berilli também informou que foi firmado Termo de Cooperação 
Técnica na área da pesquisa, entre o Ifes e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), 

que prevê a análise mútua das propostas de projetos de pesquisa submetidos pelos seus pesquisadores aos 

editais dos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica institucionais, em que a 
vigência é de 36 meses e não inclui transferências de recursos financeiros. Também informou sobre a 

Chamada Interna - PROEX/PRPPG/Ifes nº 02/2020 que visou a selecionar quatro projetos de inovação do 

Ifes, integrando pesquisa e extensão, para que serem submetidos em proposta institucional para o Edital 
Nacional n° 01/2020 do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (Conif) voltado para a seleção de projetos da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica com foco no enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo 

Coronavírus – SARS-CoV-2. Sávio Berilli informou que a Diretoria de Pesquisa da PRPPG mobilizou os 
pesquisadores do Ifes a formar um grupo cujos participantes estão desenvolvendo pesquisas, direta ou 

indiretamente, ligadas ao coronavírus (COVID-19) e que algumas propostas submetidas à Chamada 

Interna - PROEX/PRPPG/Ifes nº 02/2020 surgiram desse grupo e disse que novos interessados em 
participar desse grupo poderão contatá-lo. E que foi informado por Andre Romero que foram submetidos 

ao edital nacional do Conif 136 projetos de todo o país, em que cada projeto pertencia a uma das 41 

Instituições da Rede Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico; sendo que foram 

homologados 96 projetos, mas apenas 47 propostas foram aprovadas e receberão recursos da Setec, entre 
elas está um projeto do Ifes campus Cariacica, coordenado pelo prof Filipe Leôncio Braga, intitulado “UV 

Disinfection Chamber: uma abordagem alternativa para descontaminação biológica de gadgets e outros 

utensílios contra o Sars-Cov-2”. Nada mais tendo a tratar, o Diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri, deu encerrada a reunião às 11h19min, da qual a 

secretária Renata Venturim Bernardino lavrou esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os 

presentes.  
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 12:41 )
ADRIANE BERNARDO DE OLIVEIRA MOREIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VNI-DPPGE (11.02.33.01.07)

Matrícula: 2770255

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:28 )
ADRIANO MESQUITA OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

GUA-DPPGE (11.02.22.01.07)

Matrícula: 1579275

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:58 )
ALINE PIOVEZAN ENTRINGER

ENFERMEIRO-AREA

VIA-DEPE (11.02.19.02.01.04)

Matrícula: 1075569

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 13:36 )
ANDERSON LUIZ DE ARAUJO

MEDICO VETERINARIO

STA-CGGC (11.02.30.06.02)

Matrícula: 1156597

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 12:24 )
ANTONIO LUIZ PINHEIRO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAI-DPPGE (11.02.18.01.07)

Matrícula: 1350990

 (Assinado digitalmente em 08/07/2020 20:11 )
ATANASIO ALVES DO AMARAL

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CCEA (11.02.15.01.08.02.03.05)

Matrícula: 53736

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:14 )
DIHEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

IBA-DPPGE (11.02.23.01.07)

Matrícula: 2113727

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 18:09 )
EDIU CARLOS LOPES LEMOS

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

NOV-DPPGE (11.02.26.01.07)

Matrícula: 1976807

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:47 )
ELCIO DAS GRACA LACERDA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

STA-DPPGE (11.02.30.07)

Matrícula: 6050098

 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 08:31 )
EROS SILVA SPALLA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SMT-DPPGE (11.02.31.01.04)

Matrícula: 2661128

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 20:05 )
ESTEFANO APARECIDO VIEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI - DPNPI (11.02.37.09.02.04)

Matrícula: 1508794

 (Assinado digitalmente em 03/07/2020 09:16 )
FLAVIO PALHANO FERNANDES

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

CAI-CCTE (11.02.18.01.08.02.09)

Matrícula: 2035567

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:03 )
GABRIEL DOMINGOS CARVALHO

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 14:27 )
GEOVANI ALIPIO NASCIMENTO SILVA

DIRETOR - TITULAR



PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

PIU-CCPPRG (11.02.28.01.07.02)

Matrícula: 2821609

CHEFE DE UNIDADE

LIN-DPPGE (11.02.25.01.07)

Matrícula: 2651824

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:01 )
GILMAR LUIZ VASSOLER

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SER-DPPGE (11.02.32.01.07)

Matrícula: 1544688

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:32 )
GUILHERME GONCALVES COSWOSK

RESPONSAVEL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

NOV - CPGA (11.02.26.01.07.07)

Matrícula: 1914578

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 09:19 )
GUSTAVO HADDAD SOUZA VIEIRA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

STA-CTA (11.02.30.08.02.07)

Matrícula: 1373165

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 15:15 )
HELTON ANDRADE CANHAMAQUE

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

VIT-CGP (11.02.35.01.09.02.21)

Matrícula: 2056631

 (Assinado digitalmente em 02/07/2020 08:54 )
JADIELSON LUCAS DA SILVA ANTONIO

DIRETOR

ARA-DPPGE (11.02.16.01.02)

Matrícula: 2410931

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:55 )
JANIO GLORIA DE OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ALE-DPPGE (11.02.15.01.07)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:07 )
JARDEL DA COSTA BROZEGUINI

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAR - CCMEF (11.02.19.01.08.03.11)

Matrícula: 1889784

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 13:39 )
JOCELIA ABREU BARCELLOS VARGAS

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAR-DPPGE (11.02.19.01.07)

Matrícula: 1482617

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:02 )
JULIO CESAR NARDI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COL-DPPGE (11.02.21.01.07)

Matrícula: 1544725

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 16:16 )
KINGLSTON SOARES
COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VIT-CPQ (11.02.35.01.07.01)

Matrícula: 1369902

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 16:35 )
LARISSA HADDAD SOUZA VIEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ITA-DPPGE (11.02.24.01.07)

Matrícula: 2066762

 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 11:38 )
LILIAN GABRIELLA BATISTA GONCALVES DE

FREITAS
PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

CAI-CCEM (11.02.18.01.08.02.04)

Matrícula: 2255473

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:11 )
LUCIANO MENINI

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ALE-CCPPG (11.02.15.01.07.02)

Matrícula: 1535967

 (Assinado digitalmente em 02/07/2020 08:47 )
MARCELO GIORDANI MINOZZO

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PIU-CCEP (11.02.28.01.08.02.03)

Matrícula: 1813403

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 13:32 )
MARCIA GONCALVES DE OLIVEIRA

RESPONSAVEL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CEF-CGPE (11.02.38.01.06)

Matrícula: 1018213

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 12:54 )
MARCIA REGINA PEREIRA LIMA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VIT-DIPPGR (11.02.35.01.07)

Matrícula: 270519

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 17:42 )



 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:18 )
MAURICIO SOARES DO VALE

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

COL-CCTE (11.02.21.01.08.02.09)

Matrícula: 1191828

OSMAR JOSE BERTHOLINI PIANCA
COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

LIN-CPG (11.02.25.01.07.02)

Matrícula: 2242059

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:37 )
PEDRO LEITE BARBIERI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-DRPG (11.02.37.15.03)

Matrícula: 1324196

 (Assinado digitalmente em 01/07/2020 15:25 )
RENATA GANDRA DE MELO

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

REI-DRPG (11.02.37.15.03)

Matrícula: 1191884

 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 10:33 )
RENILSON LUIZ TEIXEIRA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

COL-CCGAU (11.02.21.01.08.02.06)

Matrícula: 1508684

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:30 )
RICHARD ALLEN DE ALVARENGA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

BSF-DPPGE (11.02.17.01.07)

Matrícula: 1286358

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:14 )
SAVIO DA SILVA BERILLI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-DRPE (11.02.37.15.02)

Matrícula: 2621348

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 20:46 )
THIAGO MELLO DOS REIS

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CSE-DPPGE (11.02.20.01.07)

Matrícula: 2945181

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:52 )
VANESSA SANTOS GIRALDELI

ASSISTENTE SOCIAL

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 3160247

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 12:32 )
WAYLSON ZANCANELLA QUARTEZANI

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

MON-DPPGE (11.02.27.01.07)

Matrícula: 1043459

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 15:24 )
WILLIAN FERNANDES DE ALMEIDA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

BSF - CTAGRI (11.02.17.01.08.06)

Matrícula: 3126024
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