
 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (CPPG)  
18 DE SETEMBRO DE 2020  

Ata da 6ª Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia dezoito do mês de 
setembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, realizada por webconferência. A 
reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva, e 
contou com a presença da secretária Renata Venturim Bernardino e dos seguintes membros: 
Diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri, 
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, Augusto Cézar 
Tiradentes Monteiro, André Batista de Souza, Antônio Luiz Pinheiro, Dihego de Oliveira Azevedo, 
Ediu Carlos Lopes Lemos, Paula Salvador, Élcio das Graça Lacerda, Geovani Alipio Nascimento 
Silva, Gilmar Luiz Vassoler, Aline Piovezan Entringer, Jadielson Lucas da Silva Antônio, Jânio Glória 
de Oliveira, Jocélia Abreu Barcellos Vargas, Júlio Cesar Nardi, Marlinda Gomes Ferrari, Larissa 
Haddad Souza Vieira e Márcia Regina Pereira Lima, 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, Alextian Bartholomeu Liberato, Giovani Zanetti Neto e Guilherme Gonçalves 
Coswosk, Representantes dos coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu, 
pertencentes à Subcâmara de Pós-Graduação, Ana Brígida Soares e Jardel da Costa Brozeguini, 
Representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu do Ifes, Roberta Mendes 
Leoncio Teodoro, Representante dos Técnicos em Assuntos Educacionais/Pedagógicos 
representante do Fórum de Gestão Pedagógica, Helton Andrade Canhamaque, Representantes 
dos líderes de Grupos de Pesquisa Certificados pelo Ifes, Fidelis Zanetti de Castro, Filicio 
Mulinari e Silva, Karine Silveira e Marcelo Giordani Minozzo, 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 do 
Fórum de Assistência Estudantil do Ifes, Vanessa Santos Giraldeli, Representante do Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do Ifes, Josiane Beltrame Milanese, e dos 
convidados Edmundo Rodrigues Junior e Huarley Lemke. Justificaram ausências os seguintes 
membros: Manuella Villar Amado, Alexandre Fraga de Araújo e Flávio Palhano Fernandes. O Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva, deu início à reunião e saudou aos 
membros presentes. Logo depois, apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: (1) 
Relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências Naturais com Ênfase 
em Física e Química – Campus Cachoeiro de Itapemirim [Processo nº 23151.001636/2020-63]; (2) 
Nova turma com mudança no projeto original do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão 
Ambiental – Campus Nova Venécia [Processo nº 23159.000694/2020-71]; e (3) Informes. Em 
seguida, André Romero apresentou o ponto (1) que trata do relatório final do curso de pós-
graduação lato sensu em Ensino de Ciências Naturais com Ênfase em Física e Química do Campus 
Cachoeiro de Itapemirim. O relator Ediu Carlos Lopes Lemos agradeceu ao convite para ser 



 

relator e parabenizou à coordenação do curso pela proposta de curso. Destacou que a 
documentação encontra-se redigida de forma clara e objetiva e atende às legislações vigentes. O 
relator apontou que a evasão abaixo de 26% demonstra uma boa aceitação dos cursistas pelo 
curso, bem como, o empenho dos servidores envolvidos em realizar um curso com qualidade, 
que também foi evidenciado por meio das avaliações dos docentes e da equipe de coordenação 
do curso. Pontuou que se trata de um curso presencial e que a partir de março as atividades 
presenciais foram interrompidas por conta da pandemia, porém não foi explicado como foi 
realizada a transição para a Atividade Pedagógica Não Presencial (APNP), e faltaram algumas 
informações relevantes na documentação apresentada, como detalhar os dias das aulas 
presencias e o cumprimento da carga horária total de 360 horas, já que a única informação a 
respeito das aulas é a de que as mesmas ocorreram aos finais de semana. O relator também 
destacou que não constam informações sobre a realização de diagnóstico ou pesquisa junto aos 
alunos sobre a transição do presencial para a APNP, o acesso a uma plataforma virtual e a 
preparação das salas, e faltou informar quando as atividades foram iniciadas na plataforma, qual 
a carga horária trabalhada a distância e o cronograma das atividades. Também sugeriu que nas 
avaliações dos docentes, da equipe coordenadora e da infraestrutura, as respostas se limitassem 
apenas a “sim” ou “não”, haja vista que as perguntas são bem objetivas, o que facilita a 
compreensão do relatório. O relator manifestou parecer favorável para que a CPPG aprove o 
relatório final deste curso de pós-graduação, desde que sejam feitas as correções/alterações 
apontadas. O coordenador do curso, Edmundo Rodrigues Junior, agradeceu pelas ponderações 
do relator e esclareceu que o curso aconteceu semanalmente às sextas-feiras à noite e aos 
sábados pela manhã e que a transição das aulas presenciais para as atividades a distância 
ocorreu de forma tranquila e satisfatória, sendo que antes de implantar a APNP foram realizadas 
consultas junto aos alunos. Também informou que serão realizados todos os ajustes indicados 
pelo relator e serão acrescentadas as informações faltantes no relatório final. Em seguida, André 
Romero realizou a votação e com 29 votos favoráveis e 3 abstenções foi aprovado o relatório final 
do curso mediante atendimento das correções solicitadas pelo relator. Logo depois, André 
Romero apresentou o ponto (2) que trata da proposta de nova turma com mudança no projeto 
original do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental do Campus Nova Venécia. O 
relator Dihego de Oliveira Azevedo agradeceu pela oportunidade de ser relator desta proposta e 
parabenizou à coordenação do curso pela relevância do curso. Destacou que este curso traz uma 
visão nova ou mais aprofundada da temática ambiental para profissionais de diferentes áreas de 
formação, sendo um tipo de formação importante para profissionais que trabalham em órgãos 
públicos e empresas privadas, considerando a relação de suas atividades com temas ligados à 
preservação e manutenção do meio ambiente, como licenciamento de empreendimentos, 
preservação de recursos hídricos, gestão de resíduos e legislações ambientais. Informou que o 
campus está solicitado a abertura da quarta turma do curso, a partir do segundo semestre de 
2021, além de se tornar um curso de oferta regular; e observou no relatório parcial anexado que 
o curso foi bem avaliado. O relator disse que a proposta está bem elaborada, contém o relatório 
parcial da turma 3/2019 e outros documentos necessários, e não necessita de alterações na 
estrutura ou conteúdo do curso, entretanto, apontou para algumas correções que devem ser 
feitas, visando a atender exigências do ROD da Pós-Graduação, e para correções textuais a fim de 
tornar as informações do curso e suas normas mais claras ao leitor. Destacou que na minuta do 
edital de seleção não há informações sobre a avaliação do rendimento dos discentes e a 
certificação, conforme exigido no parágrafo segundo do Art. 44º do ROD da Pós-Graduação. 
Apontou que não ficou claro no processo seletivo, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e no 
regulamento se a duração será de 18 meses já que se trata de um curso de oferta regular. O 
relator solicitou que fossem realizados alguns ajustes no PPC e no regulamento do curso, a saber: 
no item “Corpo docente e técnico”, não há descrição de dois dos professores previstos na matriz 



 

curricular, mesmo que eles já tenham assinado o termo de compromisso; no item “Ementário”, 
em algumas disciplinas não foram previstas as formas de avaliação. Por se tratar de um curso 
semipresencial, o relator apontou para a importância de estar prevista a carga horaria das 
atividades que serão desenvolvidas a distância. No item “Estágio”, o relator destacou a 
necessidade de ser realizada correção textual, de modo a explicitar se o estágio não será 
obrigatório para a conclusão do curso, e sobre a certificação do estágio. Quanto aos itens XI e XII 
do Art. 34º, que tratam da previsão de ações de acessibilidade aos estudantes com necessidades 
específicas e descrição das ações afirmativas com foco na inclusão de negros (pretos e pardos), 
indígenas e pessoas com deficiência a serem adotadas no curso, o relator destacou que não 
foram descritas as ações em tópicos específicos dentro do PPC. Também recomendou que fosse 
inserida no ementário a previsão das atividades do AVA, de modo a garantir que não haja 
sobrecarga de atividades no AVA. O relator observou que no Regulamento não está previsto se a 
realização do credenciamento dos docentes (Art. 20º) será uma atribuição do Coordenador ou 
do Colegiado. Quanto ao Coordenador, o § 4° do Art. 37º do ROD traz que o mesmo deve ser 
docente e, caso não o seja, deve ser aprovado pela CPPG, sendo que a presente proposta traz 
como Coordenador para a nova turma o servidor técnico Guilherme Gonçalves Coswosk, que é o 
atual coordenador da turma 3/2019. Dessa forma, o relator destacou a necessidade de ser 
anexada a comprovação da nomeação do servidor, ainda que tenha sido bem avaliado na 
função, conforme descrito em avaliação no relatório parcial. Em relação ao relatório parcial da 
turma 03/2019, o relator apontou que está bem descrito e completo, sendo que foram 
documentadas com fotos de algumas das atividades executadas por docentes e discentes além 
de descrição das avaliações discentes, e manifestou parecer de que o mesmo seja aprovado pela 
CPPG. O relator também manifestou seu parecer favorável para a aprovação da nova oferta do 
curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental, do PPC e do Regulamento do curso 
apresentados, desde que sejam feitas as correções/alterações apontadas. O Diretor de Pesquisa e 
Pós-Graduação do campus Nova Venécia, Ediu Lemos, pontuou que a CPPG, em sua 1ª reunião 
de 2019, autorizou a designação do servidor Guilherme Gonçalves Coswosk para atuar como 
coordenador do curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Ambiental do campus Nova 
Venécia, constante no processo nº 23159.000100/2019-56, e que será anexado o documento 
conforme solicitado pelo relator. O coordenador do curso, Guilherme Coswosk, agradeceu pelas 
contribuições trazidas pelo relator e informou que estão sendo realizadas as correções e os 
ajustes solicitados. Pedro Leite apresentou o checklist da Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG e 
destacou algumas incoerências: a ausência das informações do professor Wagner da Silva 
Andrade; que os docentes Guilherme Goncalves Coswosk e Wagner da Silva Andrade assinaram 
ao termo, porém não estão listados no PPC (Item 3 - Corpo docente) e não há termo de cessão 
do servidor Guilherme Goncalves Coswosk. No item “Identificação do curso”, Pedro Leite frisou 
que é necessário ser informada a periodicidade quando se tratar de curso de oferta regular. E 
destacou que em caso de dúvidas sobre o checklist a coordenação do curso poderá entrar em 
contato com a Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG. Guilherme Coswosk afirmou que serão 
realizadas todas as correções indicadas e, na ocasião, informou que foi recentemente cadastrada 
uma nova proposta de curso de pós-graduação na área de geoprocessamento, fruto de uma 
parceria entre os campi Nova Venécia, Santa Teresa, Colatina e Vitória, e que em breve será 
enviada para apreciação da CPPG. Em seguida, André Romero realizou a votação e com 31 votos 
favoráveis, 4 abstenções e 2 votos contrários foi aprovada a proposta de nova turma do curso de 
pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental do Campus Nova Venécia. Logo depois, André 
Romero apresentou os informes (3) para dar conhecimento sobre a publicação do Protocolo de 
Biossegurança nas Atividades de Pesquisa e de Pós-Graduação nos campi do Ifes durante o 
período de pandemia do Covid-19, já aprovada pela CPPG, pelo CEPE e pelo Colégio de Dirigentes 
[Processo nº 23147.004096/2020-94], e que foi o mesmo foi disponibilizado no site do Ifes em: 



 

<https://ifes.edu.br/noticias/19194-coronavirus#lbl-retorno>. Informou que a minuta de 
Instrução Normativa que trata das diretrizes da PRPPG para retorno das atividades de pesquisas 
presenciais nos campi aprovada pelo Fórum de Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes foi 
enviada para a consulta dos Diretores Gerais, mas que a versão final será amplamente divulgada 
após aprovação. André Romero informou que foi divulgada a Portaria da Capes nº 121, de 
19/8/2020, publicada no Diário Oficial da União de 20/08/2020, que altera a Portaria nº 55, de 29 
de abril de 2020, para dispor sobre a prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas 
de mestrado e doutorado no país da CAPES, no âmbito dos programas e acordos de competência 
da Diretoria de Programas e Bolsas no País. E que esta portaria foi complementada pelo Ofício 
Circular nº 18/2020/CPG/CGSI/DPB/CAPES de 20/08/2020 que amplia a possibilidade de 
prorrogação excepcional de bolsas de mestrado e doutorado por até 6 (seis) meses, nos casos em 
que a atual situação de pandemia tenha afetado o desenvolvimento das atividades acadêmicas 
dos bolsistas. André Romero ressaltou a importância do Oficio Circular nº 
35/2020/GAB/PR/CAPES de 01/09/2020 que contém das deliberações 197ª Reunião do CTC-ES que 
versam sobre especificidades dos programas de pós-graduação stricto sensu. Também informou 
que foi divulgado o Ofício nº 3793 de 18/08/2020, no qual o Fórum de Bibliotecários do Ifes 
apresenta apontamentos sobre o papel das(os) Bibliotecárias(os), no âmbito da normalização e 
do recebimento dos diferentes trabalhos acadêmicos produzidos pelos discentes do Ifes. Sávio 
Berilli informou que foi enviada para o e-mail dos Diretores de Pesquisa e Pós-Gradução do Ifes a 
convocação para a 3ª Reunião Extraordinária do Fórum de Diretores de Pesquisa e Pós-
Graduação, que será realizada no dia 28 de setembro de 2020 às 9h, por webconferência. Nada 
mais tendo a tratar, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva, deu 
encerrada a reunião às 10h52min, da qual a secretária Renata Venturim Bernardino lavrou esta 
Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.  
 
 
 

ASSINATURAS DOS MEMBROS PRESENTES 

Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 

André Romero da Silva  

Diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Pedro Leite Barbieri  

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  

Aline Piovezan Entringer  

André Batista de Souza  
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Antônio Luiz Pinheiro  

Augusto Cézar Tiradentes Monteiro  

Dihego de Oliveira Azevedo  

Ediu Carlos Lopes Lemos  

Élcio das Graça Lacerda  

Geovani Alipio Nascimento Silva  

Gilmar Luiz Vassoler  

Jadielson Lucas da Silva Antônio  

Jânio Glória de Oliveira  

Jocelia Abreu Barcellos Vargas  

Júlio Cesar Nardi  

Larissa Haddad Souza Vieira  

Márcia Regina Pereira Lima  

Marlinda Gomes Ferrari  

Paula Salvador  

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. 

Alextian Bartholomeu Liberato 
 

Giovani Zanetti Neto 
 

Guilherme Gonçalves Coswosk 
 

Representantes dos coordenadores dos cursos de pós-graduação stricto sensu pertencentes à 
Subcâmara de Pós-Graduação 

Ana Brígida Soares  



 

Jardel da Costa Brozeguini  

Representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu do Ifes 

Roberta Mendes Leoncio Teodoro   

Representante dos Técnicos em Assuntos Educacionais/Pedagógicos representante do Fórum 
de Gestão Pedagógica 

Helton Andrade Canhamaque   

Representantes dos líderes de Grupos de Pesquisa certificados pelo Ifes 

Fidelis Zanetti de Castro  

Filicio Mulinari e Silva  

Karine Silveira  

Marcelo Giordani Minozzo  

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 do Fórum de Assistência Estudantil do Ifes 

 Vanessa Santos Giraldeli  

Representante do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do Ifes  

Josiane Beltrame Milanesi  
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 (Assinado digitalmente em 07/10/2020 12:53 )
ADRIANE BERNARDO DE OLIVEIRA MOREIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VNI-DPPGE (11.02.33.01.07)

Matrícula: 2770255

 (Assinado digitalmente em 07/10/2020 06:42 )
ALEXTIAN BARTHOLOMEU LIBERATO

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

COL-CCTI (11.02.21.01.08.02.08)

Matrícula: 2630839

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 11:23 )
ALINE PIOVEZAN ENTRINGER

ENFERMEIRO-AREA

VIA-DEPE (11.02.19.02.01.04)

Matrícula: 1075569

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 16:29 )
ANA BRÍGIDA SOARES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VVL-CMPQ (11.02.34.01.07.07)

Matrícula: 1343195

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 11:09 )
ANDERSON LUIZ DE ARAUJO

MEDICO VETERINARIO

STA-CGGC (11.02.30.06.02)

Matrícula: 1156597

 (Assinado digitalmente em 19/10/2020 12:47 )
ANDRE BATISTA DE SOUZA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PIU-DPPGE (11.02.28.01.07)

Matrícula: 1910676

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 09:46 )
ANDRÉ ROMERO DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-PRPPG (11.02.37.15)

Matrícula: 1653769

 (Assinado digitalmente em 13/10/2020 10:45 )
ANTONIO LUIZ PINHEIRO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CAI-DPPGE (11.02.18.01.07)

Matrícula: 1350990

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 12:42 )
AUGUSTO CEZAR TIRADENTES MONTEIRO

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

GUA-CEX (11.02.22.01.07.03)

Matrícula: 2190452

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 16:09 )
DIHEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

IBA-DPPGE (11.02.23.01.07)

Matrícula: 2113727

 (Assinado digitalmente em 08/10/2020 20:21 )
EDIU CARLOS LOPES LEMOS

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

NOV-DPPGE (11.02.26.01.07)

Matrícula: 1976807

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 08:15 )
ELCIO DAS GRAÇA LACERDA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

STA-DPPGE (11.02.30.07)

Matrícula: 6050098

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 15:14 )
ESTEFANO APARECIDO VIEIRA

 (Assinado digitalmente em 09/10/2020 14:25 )



DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI - DPNPI (11.02.37.09.02.04)

Matrícula: 1508794

FIDELIS ZANETTI DE CASTRO
PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

SER-CFG (11.02.32.01.08.02.02)

Matrícula: 1527537

 (Assinado digitalmente em 07/10/2020 09:26 )
FILICIO MULINARI E SILVA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ITA-CCLP (11.02.24.01.08.02.09)

Matrícula: 1122047

 (Assinado digitalmente em 13/10/2020 10:15 )
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LIN-DPPGE (11.02.25.01.07)
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 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 11:20 )
GILMAR LUIZ VASSOLER
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Matrícula: 2410931
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Matrícula: 1482617
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ITA-CCLP (11.02.24.01.08.02.09)

Matrícula: 3064513

 (Assinado digitalmente em 19/10/2020 07:58 )
JULIO CESAR NARDI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COL-DPPGE (11.02.21.01.07)

Matrícula: 1544725

 (Assinado digitalmente em 13/10/2020 10:56 )
KARINE SILVEIRA
RESPONSAVEL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VNI-CCPPG (11.02.33.01.07.02)

Matrícula: 1334204

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 15:03 )
LARISSA HADDAD SOUZA VIEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ITA-DPPGE (11.02.24.01.07)

Matrícula: 2066762

 (Assinado digitalmente em 07/10/2020 17:27 )
MARCELO GIORDANI MINOZZO

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

PIU-CCEP (11.02.28.01.08.02.03)

Matrícula: 1813403

 (Assinado digitalmente em 08/10/2020 13:37 )
MARCIA REGINA PEREIRA LIMA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VIT-DIPPGR (11.02.35.01.07)

Matrícula: 270519



 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 17:08 )
MARLINDA GOMES FERRARI

RESPONSAVEL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COL-CPG (11.02.21.01.07.02)

Matrícula: 1105072

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 18:05 )
MAURICIO SOARES DO VALE

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

COL-CCTE (11.02.21.01.08.02.09)

Matrícula: 1191828

 (Assinado digitalmente em 06/10/2020 13:25 )
PAULA SALVADOR

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

NOV-DPPGE (11.02.26.01.07)

Matrícula: 1801258

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 17:24 )
PEDRO LEITE BARBIERI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-DRPG (11.02.37.15.03)

Matrícula: 1324196

 (Assinado digitalmente em 05/10/2020 15:17 )
SAVIO DA SILVA BERILLI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-DRPE (11.02.37.15.02)

Matrícula: 2621348

 (Assinado digitalmente em 08/10/2020 09:56 )
VANESSA SANTOS GIRALDELI

ASSISTENTE SOCIAL

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 3160247

 (Assinado digitalmente em 16/10/2020 08:56 )
ROBERTA MENDES LEÔNCIO TEODORO

DISCENTE

Matrícula: 9999303675
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