Viana, 19 de Março de 2018
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BOLETIM INFORMATIVO INTERNO
Campus Viana promove IV Semana Pedagógica
Interesses especiais:
 Diretoria de Desenvolvimento Educacional evidencia as
principais atividades
do mês de Fevereiro
de 2018.
 Diretoria de Administração e Planejamento realiza a
prestação de contas
do mês de Fevereiro
de 2018.

O Campus Viana promoveu,

Lumiar, a professora Walneide

nos dias 16, 19 e 20 de fevereiro,

Massett, ministrou uma palestra

a IV Semana Pedagógica tendo

como o tema “Inclusão em ques-

como

temática

tão: o que é? Por quê? Como fa-

“Inclusão Educacional: desafios e

zer?” Na ocasião, os professores

perspectivas”. A relevância do

discutiram sobre o papel do NAP-

tema deve-se ao fato de que nes-

NE neste contexto, do compro-

te ano o Campus atenderá alunos

metimento dos docentes em

com necessidades especiais. Nes-

atender o aluno com deficiência,

te sentido, torna-se premente

respeitando suas especificidades.

discutir sobre a educação inclusi-

À tarde, os Departamen-

va a fim de garantir não somente

tos, Coordenadorias e Núcleos,

o acesso desses alunos como

ligados à Diretoria de Desenvolvi-

também sua permanência com

mento Educacional do Campus

êxito no instituto.

também apresentaram os resul-

enfoque

a

Na abertura da semana, a

tados obtidos em cada setor no

chefe do Departamento de Ensi-

ano anterior bem como as metas

no, Jocília Alves, apresentou os

para o ano corrente.

dados da escola e informes ge-

No dia 19, os coordenado-

rais. Logo na sequência, Coorde-

res de curso, Professor Marlon

nadora da Divisão de Educação

Farias e Marcelo Mendonça,

Especial da Prefeitura de Paço do

apresentaram o plano de ação de
suas respectivas coordenações e,

BOLETIM INFORMATIVO INTERNO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Campus Viana promove IV Semana Pedagógica
ao final do dia, a equipe da

tamento empreendedor e,

Para o Diretor-Geral,

Diretoria de Desenvolvimen-

consequentemente, tornem-

professor Fábio Lustosa, a

to Educacional prestou algu-

se profissionais de sucesso,

realização da IV Semana

mas

técnico-

pois o empreendedorismo

Pedagógica do Campus Via-

pedagógicas aos docentes

está presente em diversos

na é de fundamental impor-

referentes às atividades a

aspectos da vida, não ape-

tância para a comunidade

serem desenvolvidas no se-

nas na criação de novos ne-

escolar, mormente quando

mestre.

gócios”.

se iniciam novos projetos de

orientações

No dia 20, a coordena-

Logo após, a chefe da

formação técnica agora em

dora estadual do Programa

Auditoria Interna do IFMA,

2018 - a exemplo dos Cur-

de Educação Empreendedora

Maria do Socorro Silva Lages,

sos Técnicos de Administra-

do SEBRAE no Maranhão,

ministrou uma palestra so-

ção (Subsequente) e Desen-

Raissa Amaral, fez a apresen-

bre “Conflitos de Interesses”

volvimento

tação do referido programa à

no IFMA. Passo seguinte, o

(Subsequente) – onde se

comunidade docente. Para o

professor Hildervan Montei-

discutem questões pedagó-

coordenador do Curso Técni-

ro ministrou uma palestra

gicas que transitam no dia

co em Administração, “a edu-

intitulada Usos do Suap: o

a dia da escola, e que se

cação empreendedora é im-

desafio da Gestão no IFMA e

fundamentam na existência

portante para proporcionar

coordenou uma capacitação

de um projeto pedagógico

aos estudantes experiências

para os servidores da Coor-

inclusivo

que os auxiliem a desenvolver

denadoria de Planejamento.

que ofereça as melhores

as características do compor-

Por fim, a Coordenadoria de

oportunidades de formação

Gestão de Pessoas apresen-

à Baixada Maranhense.

tou dados de qualificação e
capacitação dos servidores
do Campus.
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Campus Viana promove IV Semana Pedagógica

Palestra: "Conflitos de interesses” (Srª Maria do Socorro Silva Lages - Chefe da Auditoria Interna do IFMA).

Palestra de abertura: Inclusão em questão: o que é? Por
quê? Como fazer? (Profª de AEE - Walneide Massett)
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Palestra sobre o Programa Nacional de Educação
Empreendedora (Raíssa Amaral - coordenadora do
Programa no SEBRAE – Maranhão.)

Marcelo Mendonça, coordenador do curso de Administração, apresentando o plano de ação para a área em
2018.

Palestra: Usos do Suap: o desafio da Gestão no
IFMA” (Ministrante: Hildervan Monteiro - Engenheiro da Reitoria)
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Campus recepciona novos alunos com Semana de Integração
Nos primeiros dias de

básicas com o Chefe do De-

ka Martins, Coordenadora

aula do ano de 2018, o Cam-

partamento de Registro e

do NAPNE no campus, fez a

pus Viana realizou a semana

Controle Acadêmico - (DRCA)

apresentação do referido

de ambientação/integração

quanto aos procedimentos

núcleo para os alunos.

para os novos alunos dos

de trancamento de matrícu-

No ultimo dia, os co-

Cursos Técnicos em Desen-

la, justificativa de faltas, etc..

ordenadores do Departa-

volvimento de Sistemas e

No dia 22, a psicóloga

mento de Extensão e de

Técnico em Administração.

Luanny Tomás Brito, chefe da

Pesquisa,

O objetivo da atividade foi

Coordenadoria de Assuntos

Leovegildo Neto, professo-

apresentar o Universo IFMA

Estudantis apresentou o pla-

ra Cidrônia Oliveira. Eles

para os discentes.

nejamento das ações do se-

falaram das possibilidades e

No dia 21 de fevereiro

tor para 2018, ministrou um

da relevância de os alunos

foi realizada a aula inaugural

treinamento do preenchi-

participarem de projetos na

e na oportunidade, toda a

mento da caracterização so-

instituição.

equipe do Campus Viana deu

cioeconômica de cada aluno

Por fim, os alunos ain-

as boas vindas aos novos

no SUAP e apresentou o Pro-

da receberam algumas ori-

alunos, Diretor Geral, Direto-

jeto Institucional de combate

entações quanto a uso da

ra de Desenvolvimento Edu-

ao uso de Drogas. Ainda no

Biblioteca.

cacional, Chefe de departa-

mesmo dia, a professora Eri-

mento de ensino, extensão e
pesquisa. Logo a seguir, A
professora Isabel apresentou
o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas – NEABI. Na sequencia receberam

algumas

orientações
Alunos participando de dinâmica na Disciplina de Linguagem e
Comunicação
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NAPNE promove ações de inclusão para atender alunos com
deficiência no Campus
O Núcleo de Atendimen-

campus com os referidos alu-

educação profissional, o

to às Pessoas com Necessida-

nos e seus pais, com o objeti-

que esperava do IFMA en-

des Educacionais Específicas do

vo de conhecê-los melhor,

tre outras questões. ao

IFMA – NAPNE, Campus Viana,

bem como o seu histórico

final deixamos o aluno e a

realizou no mês de janeiro e

pessoal e escolar com a defi-

família a vontade pra su-

fevereiro do corrente ano reu-

ciência. No roteiro da entre-

gerir adaptações e flexibi-

niões de estudos e discussões

vista

contempladas

lizações a serem adotadas

para implementação de ações

questões como: identificação

e destacamos do nosso

que fortaleçam o processo de

do aluno; descrição da defici-

empenho em ajudá-los

inclusão de alunos com defici-

ência ou necessidade especí-

dentro de nossas possibili-

ência no campus. Neste ano de

fica, (quando, como, porquê,

dades e a importância do

2018, temos dois alunos matri-

procedimentos médicos ado-

apoio e participação da

culados com deficiência inte-

tados); deficiências, distúr-

família nesse processo de

lectual e comprometimento da

bios de aprendizagem, trans-

inclusão.

coordenação motora, confor-

tornos psiquiátricos, transtor-

me laudos apresentados no ato

nos do espectro autista, cir-

mos a importância do tra-

da matrícula para os cursos

cunstâncias provenientes de

balho desse núcleo dentro

técnicos no campus Viana.

tratamentos médicos, rotinas

da instituição, como uma

A coordenação do nú-

de medicações, etc; como se

instância forte de apoio

cleo realizou momentos de en-

deu ou não a aceitação famili-

aos alunos com deficiên-

trevistas individuais conduzidos

ar e interação social, como foi

cia e apoio aos profissio-

pela psicóloga e a pedagoga do

o seu processo de escolariza-

nais envolvidos, a fim de

ção até o momento (medidas

identificarmos suas neces-

inclusivas adotadas, rendi-

sidades

mento escolar). Perguntamos

assim buscarmos a melhor

o

maneira de auxiliá-los em
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porquê da escolha pela

Ademais,

ressalta-

educacionais
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NAPNE promove ações de inclusão para atender alunos com
deficiência no Campus
seu processo educacional, pro-

“educação para a convivên-

porcionando condições de per-

cia”, aceitação da diversidade

manência na instituição, bem

e, principalmente, buscar a

como melhorar o desempenho

eliminação das barreiras ar-

acadêmico e minimizar a eva-

quitetônicas, educacionais, de

são e assim buscar cumprir

comunicação e as atitudinais,

com a finalidade do NAPNES,

de forma a promover a inclu-

que é de promover a cultura da

são de todos na educação
profissional e tecnológica.

Alunos
assistidos
pelo NAPNE: O público-alvo da
Educação Especial são os
alunos
com
deficiência
(física, intelectual ou sensorial), alunos com transtornos
globais do desenvolvimento,
alunos com altas habilidades/superdotação e os alunos com transtornos específicos.

Campus divulga edital para preenchimento de vagas ociosas no
processo seletivo
Após o encerramento do

a Pró-Reitoria de Ensino do

PROEN N.32/2017 para AS

prazo para matrícula dos apro-

IFMA, autorizou os campi a

FORMAS DE ENSINO INTE-

vados no Processo Seletivo Pú-

divulgar edital de convocação

GRADA, CONCOMITANTE E

blico Unificado aos Cursos do

dos candidatos aprovados co-

SUBSEQUENTE dos cursos

IFMA da Educação Profissional

mo excedentes e ainda não

constantes no ANEXO I

Técnica de Nível Médio, nas

convocados

(QUADRO DE VAGAS) do

Formas Integrada, Concomi-

mento dessas vagas.

tante e Subsequente ao Ensino

Poderão

para

preenchi-

às

na Lista de Excedentes do

Médio 2018, com a existência

vagas conforme disponibiliza-

Processo Seletivo Público

de vagas ociosas – não preen-

do no (Anexo I) os candidatos

Unificado, independente do

chidas nos cursos técnico de

que: tenham sido aprovados

curso para qual foi inscrito,

Administração – matutino e

no Processo Seletivo Público

Desenvolvimento de Sistemas

Unificado aos Cursos do IFMA

– vespertino, ambos na forma

da Educação Profissional Técni-

subsequente do campus Viana,

ca de Nível Médio 2018, Edital
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concorrer

referido edital e que conste

Viana, 19 de Março de 2018

Ano II, Nº 13 FEV 2018

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Campus divulga edital para preenchimento de vagas ociosas
no processo seletivo
na

forma

do

Edital

nº

07 e 08 ocorrerá a matrícula

32/2017 para o ano de 2018

dos candidatos convocados.

deste Campus Viana.
Os interessados devem
comparecer ao campus nos
dias (01, 02 e 05 de março) e
manifestar o interesse pela
vaga ofertada. No dia 06 será
divulgado o resultado no sítio
oficial da instituição e nos
murais do campus, e nos dias

Notícias da CPPD
O Campus Viana teve mais
dois processos de RSC aprovados na Comissão Permanente
de Pessoal Docente – CPPD. Segue abaixo os docentes que progrediram em nível de RSC de
Mestre para Doutor:
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PROFESSOR

RSC APROVADO

Lucas Fernandes da Silva

RSC III (Doutorado)

Marcelo Mendonça Teixeira

RSC III (Doutorado)
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Abertas as inscrições para os Programas de Assistência Primária
2018.1
adjacentes,

a entrega dos documentos,

suntos Estudantis lançou no

uma das novidades deste pro-

necessária para a validação

dia 28 de Fevereiro o Edital de

cesso seletivo será a concessão

da inscrição, ocorrerá entre

Seleção de

Alunos para os

de auxílio transporte em valo-

os

Programas de Assistência Pri-

res diferenciados, compatíveis

14/03/2018.

mária do Semestre 2018.1, nas

com a localidade dos alunos

Segue abaixo o qua-

modalidades Auxílio Transpor-

selecionados, visando diminuir

dro com as modalidades,

te e Bolsa de Estudos. Os Pro-

os custos que os mesmo terão

números e vagas e vigência

gramas em questão consistem

com o transporte.

do programa:

A Coordenadoria de As-

em

municípios

na concessão de benefícios

As inscrições irão do dia

destinados aos estudantes que

01/03/2018 até 12/03/2018 e

dias

05/03/2018

se encontram em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, com a finalidade de proporcionar condições de perma-

AUXILIO

Auxílio
Transporte
SEDE

Nº DE
VAGAS

DESCRIÇÃO

DURAÇÃO
DO AUXÍLIO

VALOR
R$

20

Auxílio financeiro aos estudantes
selecionados, garantindo o seu
deslocamento diário da sua residência para o Campus Viana e
vice-versa.

3 parcelas

100,00

15

Auxílio financeiro aos estudantes
selecionados, garantindo o seu
deslocamento diário da sua residência para o Campus Viana e
vice-versa.

3 parcelas

150,00

15

Auxílio financeiro aos estudantes
selecionados, garantindo o seu
deslocamento diário da sua residência para o Campus Viana e
vice-versa.

3 parcelas

200,00

08

Auxílio financeiro com o objetivo de
proporcionar aos bolsistas em vulnerabilidade socioeconômica melhores
condições de permanência na Instituição.

3 parcelas

260,00

nência na Instituição, bem como melhorar o desempenho
acadêmico e minimizar a eva-

Auxílio
Transporte
ZONA
RURAL

são.
Visando atender a uma
demanda identificada durante
o processo de matrícula, que é

Auxílio
Transporte
OUTROS
MUNICÍPIOS

o fato de muitos dos nossos
alunos residirem nas zonas rurais do município de Viana e
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Bolsa de
Estudos

a
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - FEVEREIRO 2018
▪ Portaria Nº 14, de 01 de fevereiro de 2018 – Resolve retificar nº 04 de 19.01.18, que trata da constituição do Comitê Local de Gestão Estratégica, responsáveis pelos indicadores do Planejamento Estratégico, do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 15, de 06 de fevereiro de 2018 – Resolve determinar como Ponto Facultativo no Campus Viana (Sede Provisória), o dia 09 de fevereiro (sexta-feira), assim como o dia 14 de fevereiro
(Quarta-Feira de Cinzas) de 2018.
▪ Portaria Nº 16, de 07 de fevereiro de 2018 – Resolve lotar a servidora Jeane Santos Gomes, Técnica
em Contabilidade, Classe D I, Nível 01, do Quadro Permanente deste Instituto, no Campus Viana, a
partir de 07 de fevereiro de 2018 e localizar a referida Servidora na Diretoria de Administração e Planejamento.
▪ Portaria Nº 17, de 08 de fevereiro de 2018 – Resolve designar o servidor Anderson Gedeon Buzar
Reis, ocupante do cargo efetivo de Professor EBTT, Campus Viana, para responder cumulativamente,
pela Diretoria Geral, do referido Campus durante o impedimento legal do titular, no período de
15/02/2018 a 16/02/2018.
▪ Portaria Nº 18, de 22 de fevereiro de 2018 – Resolve constituir a Comissão Eleitoral do Campus Viana para desenvolver os trabalhos da eleição dos representantes Técnicos Administrativos da CIS –
PCCTAE, de acordo com a solicitação da Presidente da Comissão Eleitoral da CIS, conforme relação
dos servidores abaixo :
Jéssica Guimarães Bezerra de Albuquerque – Presidente;
Antônio Sérgio Moura Sousa – Membro.
▪ Portaria Nº 19, de 22 de fevereiro de 2018 – Resolve retificar a Portaria nº 101, de 17 de outubro
de 2017, que trata da constituição da Comissão de Trabalho da Cerimônia de Formatura da primeira
turma do Curso Técnico em Informática, do Campus Viana, onde foram incluídos os servidores:
Maycon César Pereira Wernz e Mary Amália Castro Rocha Marques.
▪ Portaria Nº 20, de 23 de fevereiro de 2018 – Resolve designar a servidora Diana Sousa Silva Correa,
Professora EBTT, Campus Viana, para responder, cumulativamente, pelo Departamento de Ensino do
Campus, durante o impedimento legal do titular, no período de 26/02/2018 a 10/03/2018.
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - FEVEREIRO 2018
▪ Portaria Nº 21, de 23 de fevereiro de 2018 – Resolve designar a servidora Maria do Socorro de
Sousa, Bibliotecária/Documentalista, Campus Viana, para responder pelo Departamento de Ensino
do Campus, durante o impedimento legal do titular, no período de 11/03/2018 a 17/03/2018.
▪ Portaria Nº 22, de 23 de fevereiro de 2018 – Resolve designar a servidora Jodelma Castelo Branco
Mendes, Pedagoga, Campus Viana, para responder cumulativamente pela Diretoria Geral do Campus, durante o impedimento legal do titular, no período de 23/02/2018.

OFÍCIOS EMITIDOS PELO CAMPUS VIANA - FEVEREIRO 2018
▪ OFÍCIO Nº 02/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Prorrogação de Vigência Contratual.
▪ OFÍCIO Nº 03/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Solicitação de Mobília.
▪ OFÍCIO Nº 04/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Pedido de Autorização para Adesão a Ata Registro de Preço—Pregão 01/2017.
▪ OFÍCIO Nº 05/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Pedido de Autorização para Adesão a Ata Registro de Preço—Pregão 01/2017.
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Equipe da DAP do Campus Viana recebe capacitação sobre os
módulos SUAP
do SUAP estão em funciona-

los SUAP e cumprimenta o se-

Patrimônio da Reitoria Hil-

mento no IFMA Campus Viana:

nhor Hildervan pela sua disponi-

dervan Monteiro esteve

▪ADMINISTRAÇÃO—Cadastros

bilidade de tempo em prol do

presente no Campus Viana

do prédio e salas; Almoxarifa-

desenvolvimento este Campus.

a convite do Direto Geral

do; Patrimônio; Frota; Chaves;

Fábio Lustosa para um

Estacionamento; Contratos; Rol

treinamento aos servido-

de Responsáveis.

res da DAP. O principal ob-

▪GESTÃO

jetivo do treinamento foi

Relatórios; Servidores; Admi-

orientar os servidores em

nistração de Pessoal; Desenvol-

suas diferentes coordena-

vimento de Pessoal; Cadastros;

dorias para a utilização dos

Progressões e CFS.

O coordenador de

diversos módulos que o
SUAP possui.

DE

PESSOAS—

A equipe da DAP agradece ao Coordenador Hildervan

Com este treinamen-

pelo treinamento e orientações

to os seguintes módulos

acerca da utilização dos módu-

Servidores da DAP com o Coordenador
Hildervan
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Servidores do IFMA com o Coordenador
Hildervan

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CAMPUS VIANA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO IFMA CAMPUS VIANA MÊS FEVEREIRO 2018
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Fale Conosco
Qualquer sugestão ou denúncia,
fale conosco através do nosso email: campus.viana@ifma.edu.br

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS MARÇO
▪ Lançamento de Edital dos Programas de Assistência Estudantil Primária 2018.1;
▪ Lançamento de Edital Interno de Extensão para cadastro de visitas
técnicas para o ano 2018.
▪ Atividade — Dia Internacional da Mulher
▪ 28/03 — Reunião Setor Pedagógico e Professores
▪ 30/03 —Feriado—Paixão de Cristo

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ Jocília Alves: De 26 a 17/03/2018 (Chefe do Departamento de
Ensino). Será substituída por Diana Correa e Socorro Sousa.

IFMA—Instituto Federal do Maranhão—Campus Viana
@ IFMA Campus Viana
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