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BOLETIM INFORMATIVO INTERNO
ENSINO

Interesses especiais:
 Diretoria de Desenvolvimento Educacional evidencia as
principais atividades
do mês de Março de
2018.
 Diretoria de Administração e Planejamento realiza a
prestação de contas
do mês de Março de
2018.

Campus Viana realiza palestra em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher
A defensora pública esta-

pois promove possiblidades de

dual Lívia Maria da Silva minis-

conhecimento e reflexão para

trou

dia

que os alunos possam desem-

15/03/2018, uma palestra inti-

penhar um papel diferente e

tulada “Violência Doméstica

ativo na sociedade, conhecen-

Familiar Contra a Mulher e Me-

do seus direitos, respeitando o

didas Protetivas na Lei Maria

do próximo e serem sujeitos

da Penha” para alunos e servi-

de mudança social”.

nesta

quinta-feira

dores do IFMA campus Viana.
A ação fez parte da programação que comemora o Dia
Internacional da Mulher e objetivou promover o debate e a
reflexão acerca do combate a
violência contra a mulher, Direitos humanos e a igualdade de
gênero.
Para a aluna Conceição de
Maria Gomes o evento configura-se uma “excelente iniciativa,

Defensora Pública Lívia Maria da
Silva
ministrando
a
palestra
“Violência
Doméstica
Familiar
Contra a Mulher e Medidas Protetivas na Lei Maria da Penha”.
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Campus divulga resultado de Programas da Assistência Estudantil
Durante o mês de Mar-

A seleção dos Programas

ço/2018, a Coordenadoria de

Bolsa de Estudos e Auxílio

Assuntos Estudantis (CAE)

Transporte contou com a as-

realizou o processo de sele-

sessoria da Assistente Social

ção de novos alunos para

do Campus Monte Castelo,

participarem dos Programas

Alexsandra Aick, que realizou a

de Assistência Estudantil do

avaliação dos documentos e a

ano de 2018. Foram abertas

análise socioeconômica de to-

vagas nas seguintes Modali-

dos os inscritos.

dades: Auxílio Transporte

Já na Seleção da Monito-

Municipal e Intermunicipal,

ria, foi aberta uma vaga para a

Bolsa de Estudos e Bolsa

disciplina Algoritmos e Lógica

Monitoria.

de Programação do Curso Téc-

De modo geral, os pro-

nico em Desenvolvimento de

gramas de assistência ao es-

Sistemas, e ocorreu em parce-

tudante do IFMA, instituídos

ria com a Coordenação dos

pela Resolução nº 114 de 26

cursos do Eixo de Informação e

de Junho de 2017, têm como

Comunicação do Campus Via-

principal objetivo proporcio-

na.

nar aos alunos melhores
condições para sua permanência e êxito na instituição.
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Segue abaixo a lista dos
alunos selecionados:
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Campus divulga resultado de Programas da Assistência Estudantil
Auxílio Transporte Municipal
1

Alcilene de Jesus Galvao Reis

2

Alice Santos Pinheiro

3

Aliety Sousa Barros

4

Antonio Marcos Patricio Castro

5

Conceição De Maria Gomes

6

Elzania Cutrim Aragao

7

Fabio dos Santos Nascimento

8

Ismael Pereira Andrade

9

Italo Ruam Vieira Mendes

10 Jayne Suany Pereira Costa
11 Jefferson Costa Trindade
12 Kennyson Kelvin Meireles Amorim
13 Luis Victor Andrade Lindoso
14 Maicki Gomes Nunes
15 Nadja Cristina Soeiro Jansen
16 Nayane Furtado Mota
17 Thaynara Kelly Maia Ferreira
Programa de Monitoria
1 Luis Alberto Rocha Rodrigues Junior

A equipe da CAE parabeniza os
selecionados e deseja um semestre de muito aprendizado a todos!!
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Auxílio Transporte Intermunicipal
1 Ana Paula Belfort Nunes
2

Aurideia Meireles Mendes

3

Danrley Melonio Rocha

4

Debora Dalila Azevedo Braga

5

Diego Pereira Machado

6

Givanilson Azevedo Costa

7

Joila Raquel Gomes E Gomes

8

Josileia Costa Pacheco

9

Raylsse Mariane Santos Araujo

10 Richardson Vagner Barros Pinheiro
11 Rita De Kassia Nogueira Matos
12 Talita Raiza Serra Silva
13 Valtermir Silva Cutrim

1

Bolsa de Estudos
Aliety Sousa Barros

2

Anne Catherine Freitas Botelho

3

Edenilson Carneiro Lemos

4

Flavia Dos Santos Lopes

5

Marcia Dos Santos Silva

6

Mauriele Nunes Santos

7

Raylsse Mariane Santos Araujo

8

Tassia Laise Santos Rodrigues

9

Wellington Silva Nunes

10

Welliton Cutrim Rodrigues
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Campus realiza seleção de estudantes para monitoria

O IFMA, Campus Viana,

do aos diversos componentes

realizou através da Coordena-

curriculares nos diferentes cur-

doria de Assistência Estudantil

sos e modalidades de ensino

e da Coordenação do Curso de

do IFMA, promovendo a articu-

Informática, processo seletivo

lação entre as atividades teóri-

para de monitores de ensino

cas e práticas.

referente ao período 2018.1.

A vaga é oferecida para o

A Monitoria tem a finali-

curso Técnico em Desenvolvi-

dade de promover o acompa-

mento de Sistemas - Disciplina:

nhamento e instrução suple-

Algoritmos e Lógica de Progra-

mentar de estudantes no exer-

mação. Só podem se inscrever,

cício das atividades de ensino,

os alunos regularmente matri-

de aprofundamento de estudos

culados no curso Técnico em

e outras formas de apoio cola-

Informática noturno do pró-

borativo e contribuir para o

prio Campus e que tenham

fortalecimento do processo de

concluído a disciplina com

ensino e aprendizagem integra-

aprovação.
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Campus Viana participa da I Reunião técnica de ensino 2018
A Pró-reitoria de Ensino

de Ensino do Instituto Fede-

(PROEN) realizou, entre os dias

ral Farroupilha (IFFar), no Rio

27 e 28 de março, a I Reunião

Grande do Sul, que trata da

Técnica de Ensino de 2018, com

experiência exitosa do IFFar,

a participação de representan-

serviu de base para as discus-

tes de todos os campi do IFMA.

sões realizadas no GT sobre

A reunião teve sua abertura no

currículo.

auditório Florise Pérola, Campus
Monte Castelo.

Além

de

discussões

Durante o

acerca do segmento da Edu-

palestras,

cação, na reunião foram con-

mesas redondas e formação de

templadas questões da assis-

Grupos de Trabalho para discus-

tência ao educando, envol-

são sobre avaliação e currículo.

vendo os servidores multi-

evento

ocorreram

O campus Viana marcou

profissionais dos campi enga-

presença no evento com a parti-

jados nesse serviço, como

cipação dos professores Francis-

assistentes sociais, equipes

co Conceição, eixo Informação e

de saúde e psicólogos. Nesse

comunicação, e Marcelo Men-

espaço, o campus Viana este-

donça, eixo gestão e negócios.

ve representado pela servi-

Além dos docentes, a diretora

dora Luanny Tomaz Brito,

da Diretoria de Desenvolvimen-

psicóloga do campus.

to Educacional, Jodelma Men-

Na divulgação do plano

des, e a chefe do Departamento

de ação da PROEN, a próxima

de Ensino, Jocília Alves, estive-

reunião técnica do ensino

ram presentes no evento.

está prevista para ocorrer no

A

palestra

“Estratégias,

Ações e Propostas de Integração Curricular na Educação Profissional Técnica de Nível Médio” proferida por Édison Gonzague Brito da Silva, pró-reitor
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mês de novembro.
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PESQUISA
Campus realiza consulta pública sobre oferta de cursos
O Instituto Federal do

Santa Inês do Projeto Pedagó-

cação dos mesmos em nível

Maranhão (IFMA) Campus Via-

gico de Curso com a proposta

de Especialização. Ao todo,

na divulga o resultado da Con-

de maior votação, que será

foram

sulta Pública realizada no perí-

submetido à apreciação da co-

propostos, considerando-se

odo de 06 de Fevereiro a 14 de

munidade acadêmica do Cam-

a viabilidade técnica e os

Março de 2018 para a escolha

pus e posteriormente ao Con-

recursos disponíveis na Ins-

de cursos de especialização a

selho Superior do IFMA – CON-

tituição: Especialização em

serem abertos no campus em

SUP para avaliação e parecer

Gestão e Desenvolvimento

parceria com o Campus Santa

final sobre a criação do curso.

Regional, Especialização em

04(quatro)

cursos

Inês. A pesquisa contou com a

Em caso de aprovação, o

Ciências e Meio Ambiente,

participação de 47 pessoas e

IFMA campus Viana em parce-

Especialização em Planeja-

os cursos mais votados foram:

ria com Campus Santa Inês,

mento Urbano e Social e

Especialização em Ciências e

pretendem com a oferta do

Especialização em Gestão

Meio Ambiente (42.6%) e Es-

Curso na área de Ciências e

de Pessoas.

pecialização em Gestão e De-

Meio Ambiente, oportunizar

Veja abaixo o gráfico com o

senvolvimento

formação a profissionais da

resultado da pesquisa.

Regional

(25,5%).
De acordo com a Diretoria de Desenvolvimento Educacional – DDE e o Departamento
de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação – DPPGI do campus, a
próxima etapa será a elaboração em parceria com o Campus
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Baixada Maranhense e contribuir para o aumento da qualifi-
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

IFMA Campus Viana apresenta resultados positivos em iniciação
científica
Em Resultados divulgados no mês de março pela PróReitora

de

Pesquisa,

Pós-

Graduação e Inovação – PRPGI
do IFMA, na área de pesquisa
dos campi com relação ao desempenho em submissão de
projetos de pesquisa, publicações e eventos científicos, inovação, entre outros, o Campus
Viana, que conta atualmente
com qualificado quadro de servidores docentes e técnicos
obteve no ano de 2017, excelente desempenho na participação e realização de projetos
de pesquisa, mostrando que os
profissionais envolvidos nessa
área têm desenvolvido um ex-
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celente trabalho em nosso
Campus.
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

IFMA Campus Viana apresenta resultados positivos em iniciação
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CPPD LOCAL
Notícias CPPD:
Nos dias 21 e 22 de março, o professor Valdir Mariano de Souza da CPPD central juntamente com outros professores realizaram mais uma etapa de avaliação de estágio probatório de
docentes do Campus Viana.
A próxima vinda do professor Valdir está marcada para junho de 2018.

Professor Valdir Mariano com a
Coordenadora de Gestão de Pessoas (Elizabeth Ferreira) e com a
presidente da Comissão Local da
CPPD (Cidronia Buriti) do IFMA
Campus Viana.
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EXTENSÃO
Campus Viana lança edital contínuo para visitas técnicas
A Direção Geral do Cam-

das no ano de 2018, no âmbito

pus Viana, em parceria com o

do Campus Viana), imprimir o

Departamento de Extensão,

cadastro da proposta gerado

tornou público no dia 09 de

pelo sistema e protocolar em

o

março, o Edital N 04 para Ca-

até (01) dia útil conforme a

dastro de Visitas Técnicas para

data de envio seguindo o cro-

o ano de 2018.

nograma. O mesmo deve ser

O presente edital tem por

direcionado com um requeri-

objetivo promover a integra-

mento e encaminhado para o

ção entre teoria e prática, no

Departamento de Extensão E

que se refere aos conhecimen-

Relações Institucionais - DERI

tos construídos pelos alunos e

do Campus Viana.

professores na instituição de

Na oportunidade pode-

ensino, as quais estão relacio-

rão ser selecionadas até (04)

nadas com disciplinas nos cur-

visitas técnicas, no entanto sua

sos técnicos, considerando-se

realização estará condicionada

ainda seu planejamento previs-

a disponibilidade orçamentá-

to no calendário escolar do

ria.

campus para o referido ano.
O professor responsável
pela visita deverá efetuar o
cadastro da visita especificando o período programado para
a realização da viagem, no sistema único de administração
pública – SUAP (extensão –
edital – edital para cadastro de
visitas técnicas a serem realiza-
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Representantes do IFMA e Secretários do município de Cajari
buscam parceria
política de governo estadual

das cidades e dos povoa-

to de Extensão do Instituto Fe-

instituída

Decreto

dos. Acredito que o papel

deral do Maranhão (IFMA)

30.612 de 2 de janeiro de

do Instituto deve ser este,

Campus Viana, Leovegildo Do-

2015, com a finalidade de

estar na vida da comunida-

minice, se reuniu com os secre-

desenvolver ações para su-

de, ultrapassar os muros”,

tários municipais de Agricultu-

perar a pobreza extrema e

disse.

ra e Educação de Cajari, Antô-

as desigualdades sociais nos

nio Neto e Cleonice Sousa, a

meios urbano e rural, nos 30

fim de discutir parcerias para o

municípios com menor Índi-

oferecimento de cursos de ex-

ce de Desenvolvimento Hu-

tensão na cidade. Também

mano (IDH) do Estado. O ob-

participou do encontro, ocorri-

jetivo do IFMA é oferecer

do nesta quarta-feira (7), o

cursos de formação inicial e

professor de Zootecnia do

continuada (FIC) ou de quali-

Campus Viana, Lucas Fernan-

ficação profissional para a

des. O objetivo da parceria é

população de Cajari e povo-

oferecer cursos de qualificação

ados vizinhos, contribuindo

profissional para a população

para a elevação do IDH local.

O chefe do Departamen-

do município.
O município de Cajari es-

pelo

O secretário Antônio
Neto elogiou o gesto de

tá localizado na Baixada Oci-

aproximação

dental Maranhense, distante

com o município. “Tenho

30 Km de Viana, e está inserido

visto que o IFMA tem se

no Plano de Ações ‘Mais IDH’ –

aproximado cada vez mais
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do

Instituto

O chefe do Departamento de
Extensão Leovegildo Neto e o
prof. Lucas com os secretários do munícipio de Cajari.
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Campus Viana participa do III Seminário da Juventude Vianense
O Instituto Federal do

colas naturais através da utili-

Maranhão (IFMA) Campus Via-

zação de extrato de Neem, fu-

na, em parceria com a Secreta-

mo de corda e urina de vaca.

ria Municipal de Juventude de

A professora Aline Mene-

Viana, participou do III Seminá-

zes destacou que a utilização

rio da Juventude Vianense, que

de defensivos naturais por jo-

teve como tema “Juventude e

vens provenientes, em sua

Cidadania”. O Seminário foi

maioria, da agricultura familiar

realizado durante os dias 16,

é uma ferramenta que pode

17 e 18 de março e contou ain-

proporcionar o combate de

da com a participação das ins-

pragas de maneira menos

tituições UEMA, AGERP e SAF,

agressiva ao ecossistema local.

além da participação de jovens

A professora ressaltou ainda

de Viana e de municípios que

que a realização do seminário

fazem parte da região dos

foi um grande incentivador pa-

campos e lagos.

ra os jovens, que puderam vi-

Durante o evento, os

sualizar muitas opções profissi-

professores Alinne Menezes,

onais no âmbito rural e a sua

Lucas Fernandes e Nehelton

importância no contexto social

Cardoso, participaram de me-

do país.

sas de discussão e ministraram
a oficina “Juventude e Agroecologia” para o público jovem.
Durante a oficina, os alunos
tiveram a oportunidade de
confeccionar defensivos agrí-
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IFMA Campus Viana oferece pré-vestibular para indígenas em
Viana
Indígenas da comunidade

O

projeto,

intitulado

esperança de melhores con-

Itaquaritiua, em Viana, são be-

“Biologia para concursos I”, é

dições de vida para estas

neficiados com um curso pre-

coordenado pela professora de

comunidades. “Logo, deve

paratório pré-vestibular ofere-

Biologia do IFMA Campus Via-

ser realizado um esforço

cido Instituto Federal do Mara-

na, Isabel Sousa, mestre em

coletivo multidisciplinar pa-

nhão (IFMA). A atividade faz

Bioquímica pela Universidade

ra que estas pessoas aden-

parte de um projeto de exten-

Federal do Rio Grande do Nor-

trem e permaneçam no

são que busca facilitar o acesso

te (UFRG). “A intenção é que

mundo acadêmico, como

de membros de comunidades

os alunos dessas comunidades

uma forma de possibilitar a

afrodescendentes e indígenas

se sintam mais aptos a partici-

essas comunidades a possi-

ao ensino superior.

par de processos seletivos”,

bilidade de uma nova reali-

Em fevereiro e março, foi

explicou a professora. Também

dade”, acredita.

realizada a primeira edição do

participam do projeto quatro

projeto, com aulas preparató-

estudantes do IFMA, dos cur-

rias para o vestibular de Educa-

sos técnicos em Administração

ção a Distância (EaD) da Uni-

e Desenvolvimento de Siste-

versidade Federal do Mara-

mas.

nhão (UFMA). A prova foi apli-

Para Isabel Sousa, o

cada no dia 11 de março. O

acesso dos membros das co-

curso foi aberto à comunidade,

munidades tradicionais qui-

porém foi solicitado pelos indí-

lombolas e indígenas à educa-

genas Gamella. Dos 15 alunos

ção formal de nível superior

participantes das aulas, oito

especialmente na modalidade

eram indígenas.

licenciatura, possibilita uma
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Professora Isabel Sousa ministrando aula .
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - MARÇO 2018
▪ Portaria Nº 23, de 02 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Anderson Gedeon Buzar
Reis, Professor EBTT, para responder cumulativamente, pela Diretoria Geral do Campus Viana, durante o impedimento legal do titular, no período de 08/03/2018 a 09/03/2018.
▪ Portaria Nº 24, de 02 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Adriano Freire Everton, Assistente em Administração, SIAPE nº 2394003, como Gestor de Contratos, a partir de 28/02/2018 a
27/02/2019.
▪ Portaria Nº 25, de 02 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Hawllyson Rocha Costa, Administrador, SIAPE nº 2319663, como Gestor de Frotas, a partir de 28/02/2018 a 27/02/2019.
▪ Portaria Nº 26, de 13 de março de 2018 – Resolve designar a servidora Elizabeth Ferreira Martins,
Assistente em Administração, SIAPE nº 1184093, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº 03/2012, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a empresa Maxtec Serviços Gerais de Manutenção Industrial LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação nas instalações físicas e mobiliárias do Campus Viana a partir de 26/10/2017 a
25/02/2018.
▪ Portaria Nº 27, de 13 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Antônio Sérgio Moura Sousa, Técnico em Laboratório/Área Informática, SIAPE nº 2310838, para acompanhar e fiscalizar, como
titular, a execução do contrato nº 05/2014, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a Empresa Ticket
Soluções HDFGT S/A, que tem por objeto a prestação de serviços especializado em gerenciamento
informatizado de combustíveis, envolvendo a implantação e o fornecimento com utilização de cartão
eletrônico ou magnético, visando atender as demandas da frota a partir de 01/09/2017 a
31/03/2018.
▪ Portaria Nº 28, 13 de março de 2018 – Resolve retificar a Portaria nº 128, de 21 de dezembro de
2017, que trata da composição da equipe de organização do Caderno Educare.
▪ Portaria Nº 29, de 14 de março de 2018 – Resolve designar a servidora Elizabeth Ferreira Martins,
Assistente em Administração, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº
03/2012, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a empresa Maxtec Serviços Gerais de Manutenção
Industrial LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas instalações físicas e mobiliárias do Campus Viana a partir de 26/02/2018 a 25/02/2019.
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - MARÇO 2018
▪ Portaria Nº 30, de 14 de março de 2018 – Resolve implantar o Grupo de Trabalho para Realização do Planejamento das Contratações de Serviços Continuados ou não de Exercício 2018 para o
IFMA Campus Viana.
▪ Portaria Nº 31, de 14 de março 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 19/03/2018 a 20/03/2018.
▪ Portaria Nº 32, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para o servidor Fernando Pereira de Oliveira, Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 33, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para a servidora Alinne Menezes
Soares , Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 34, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para o servidora Anderson Araújo
Meireles , Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 35, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para o servidor Francisco da Conceição Silva , Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 36, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para a servidora Lidiane da Silva
Araújo, Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 37, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para a servidora Mary Amália Castro Rocha Marques, Professor EBTT do Campus Viana.
▪ Portaria Nº 38, de 15 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 15/03/2018 a Comissão
de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório para a servidora Ticiana Leite Costa, Professor EBTT do Campus Viana.
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - MARÇO 2018
▪ Portaria Nº 39, de 16 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 16/03/2018 a Comissão de
Trabalho que ficará responsável pela elaboração dos planos referentes aos cursos: Técnico em Agricultura (Integrado e Subsequente) e Técnico em Aquicultura (Subsequente).
▪ Portaria Nº 40, de 19 de março de 2018 – Resolve retificar a Portaria nº 30 de 03 de maio de 2017
que autoriza os servidores do IFMA Campus Viana, a conduzir o veículo institucional oficial deste
Campus, marca HILUX CD 4X4 SRV, placa OJD 2328, no âmbito do Estado do Maranhão em conformidade com o disposto no Decreto nº 6403 de 17 de março de 2018 pelo período de 19/03/2018 a
31/12/2018.
▪ Portaria Nº 41, de 19 de março de 2018 – Resolve designar a servidora Natalia Soares Guterres,
Assistente de Aluno, SIAPE nº 2255588, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº
01/2018, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a empresa Maxtec Serviços Gerais de Manutenção
Industrial LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços de contínuo nas instalações do IFMA
Campus Viana a partir de 12/03/2018 a 11/03/2019.
▪ Portaria Nº 42, de 22 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Paulo Robson Costa Muniz,
Técnico de Tecnologia da Informação, SIAPE nº 2219593, para acompanhar e fiscalizar, como titular,
a execução do Contrato nº 02/2018, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a empresa Vtceh Comércio, serviços e Equipamentos de Informática Eireli-ME, que tem por objeto a contratação de prestação de serviço de solução de software nos computadores do IFMA Campus Viana a partir de
15/03/2018 a 14/03/2021.
▪ Portaria Nº 43, de 22 de março de 2018 – Resolve designar o servidor Hawlyson Rocha Costa, Administrador, SIAPE nº 2319663, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº
45/2016, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a empresa Ostensiva Segurança Privada Eireli, ,
que tem por objeto a contratação de prestação de serviço de vigilância armada, desarmada, vigilância motorizada armada e operador de monitoramento a partir de 01/04/2018 a 31/03/2019.
▪ Portaria Nº 44, de 27 de março de 2018 – Resolve determinar como PONTO FACULTATIVO no Campus Viana (Sede Provisória), o dia 29 de março de 2018 (quinta-feira), em virtude do feriado religioso
do dia 30 de março, sem prejuízo das atividades administrativas patrimoniais e pedagógicas.
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - MARÇO 2018
Portaria Nº 45, de 28 de março de 2018 – Resolve constituir a partir de 28/03/2018, a Comissão
Eleitoral Local do Campus Viana, para desenvolver os trabalhos da eleição dos representantes
docentes da CPPD Local, de acordo com o calendário eleitoral, estabelecido pela Comissão Eleitoral Central.

OFÍCIOS EMITIDOS PELO CAMPUS VIANA - MARÇO 2018
▪ OFÍCIO Nº 06/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Encaminhamento de termo de adesão—GEAP.

▪ OFÍCIO Nº 07/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Solicitação de Veículo.

▪ OFÍCIO Nº 08/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Pedido de Repactuação do contrato 45/2016.

▪ OFÍCIO Nº 09/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Pedido de Repactuação do contrato 45/2016.

▪ OFÍCIO Nº 10/2018/GAB/IFMA – CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Resposta ao ofício nº 42/2018-RFB/GAB/DRF/SLS/MA.
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ADMINISTRAÇÃO
Campus Viana realiza treinamento de Processos Eletrônicos no
SUAP
No dia 22 de março foi

parte integrante do plano

realizado no Campus Viana o

holístico institucional, em

treinamento sobre Processo

que a participação ativa dos

Eletrônico de Substituição. A

Campi se mostra determi-

priori, o curso foi ofertado

nante para a consecução

apenas para os Diretores e

dos resultados.

Coordenadores, contudo, a

Em Viana, os Coorde-

ideia é que no futuro bem

nadores e Diretores esta-

próximo toda comunidade

vam satisfeitos com a nova

interna se utilizará dos mode-

sistemática implantada via

los eletrônicos de processos.

SUAP para os processos de

O referido curso, ministrado

substituição. Alegaram que

pelos servidores Paulo Rob-

tal sistema representa um

son Costa Muniz e Elizabeth

avanço na automação pro-

Ferreira Martins, foi resulta-

cessual, informatização e

do de um projeto maior en-

padronização das ativida-

cabeçado pela Pró- Reitoria

des, gerando redução de

de Planejamento e Desenvol-

custos e rapidez na tomada

vimento Institucional, res-

de decisão.

ponsável por construir e executar o Planejamento Estratégico do IFMA. Destarte, a
implementação dos processos eletrônicos consiste em
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Os coordenadores Paulo Robson e Elizabeth Ferreira ministrando
treinamento
de
processos eletrônicos.
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Campus Viana contrata colaboradora da Empresa Maxtec para
atuar no setor de Protocolo
O IFMA Campus Viana

se dedicar integralmente

contratou no final do mês de

em gerenciar o gabinete da

março 1 (uma) colaboradora

Direção Geral.
O Campus espera que

da empresa Maxtec através
do pregão 04/2017.

com essa nova contratação,

A intenção com essa

os processos ganhem mais

contratação é melhorar o ser-

agilidade nas suas tramita-

viço de protocolo do Campus,

ções.

devido ao aumento substancial de processos gerados pela escola.
Assim a servidora Natalia Guterres (chefe de gabinete) deixará de prestar os serviço de protocolo e passará a

Campus Viana contrata 50 (cinquenta) licenças antivírus para
proteção dos computadores
O IFMA Campus Viana
adquiriu 50 (cinquenta) licenças de software antivírus visando a proteção dos seus
computadores através do
pregão 05/2017.
A aquisição da solução
antivírus é importante para
que o CTIC do Campus Viana
possa continuar a oferecer
segurança de todo parque
computacional do IFMA, incluindo dispositivos móveis,
com isto garantindo o atendiPágina 19

mento ininterrupto e de desempenho adequado aos
servidores, garantindo assim
melhor qualidade na prestação dos serviços.

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 MARÇO 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 ABRIL
▪ I Reunião Pedagógica com docentes;
▪ Eleição para definição de novos membros da CPPD Local;
▪ 19/04 — Atividades da Semana Indígena;
▪ 21/04 —Feriado—Tiradentes;
▪ 23 a 27—Semana de Avaliação (1ª Etapa);
▪ Abertura de edital para curso APROVA IFMA;

EXPEDIENTE
Governo Federal
Presidência da República
Michel Temer
Ministério da Educação
Mendonça Filho
Instituto
Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia do Maranhão
– Campus Viana
Diretor Geral
Fabio Lustosa
EDITORIAL
Diretorias:
DRG
DDE
DAP
Projeto Gráfico:
Sergio Moura
Revisão
Diana Correa
Maycon Wernz

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA

▪ 02 a 21/04: férias de Antônio Sérgio (Chefe do DRCA). Será substituído pelo servidor Thiago
Mourão;
▪ 02 a 11/04: férias de Socorro Sousa (Bibliotecária);
▪ 09 a 18/04: férias de Jéssica Guimarães (Ass. em administração);
▪ 18/04 a 27/04: férias de Elizabeth Ferreira. Será substituída pela servidora Lucilene Melo.

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