Viana, 11 de Maio de 2018

Ano II, Nº 15 ABR 2018

BOLETIM INFORMATIVO INTERNO
ENSINO

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

1ª REUNIÃO PEDAGÓGICA DO SEMESTRE LETIVO

No dia 04 de maio de

vimento Educacional e Peda-

2018, o Setor Pedagógico do

goga do Campus, Jodelma

Instituto Federal do Maranhão

Mendes.

Campus Viana realizou a primei-

Na oportunidade, além

ra reunião pedagógica referente

das atividades já referidas, os

ao primeiro semestre do ano

participantes tiveram o mo-

letivo de 2018 para tratar de

mento de leitura e discussão

aspectos do processo de ensino

do texto “Avaliação Mediado-

e aprendizagem e dados preli-

ra: Uma Relação Dialógica na

minares das novas turmas.

Construção do Conhecimento”

Participaram da reunião

de Jussara Hoffmann. Esse mo-

os professores dos Cursos Téc-

mento proporcionou um diálo-

nicos de Informática, Desenvol-

go bastante proveitoso para a

vimento de Sistemas e Adminis-

semana que antecede as avali-

tração, sendo cada eixo em um

ações bimestrais nos cursos.

turno, a Coordenadora da equi-

A próxima reunião peda-

pe de Apoio Pedagógico, profes-

gógica com os docentes está

sora Diana Corrêa, a Chefe do

prevista para ocorrer na pri-

Departamento de Ensino, Jocília

meira quinzena do mês de

Alves e a Diretora de Desenvol-

maio.
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

I EXPOSIÇÃO INDÍGENA DO IFMA CAMPUS VIANA
Nos dias 18 e 19 de

genas e dos conflitos territori-

a oportunidade de conhe-

abril de 2018, foi realizada a

ais existentes na região. O

cer um pouco da cultura

I

no

evento contou inclusive com a

indígena, eles habitam o

IFMA Campus Viana, que

presença de representantes

país desde antes do início

contou com a participação

indígenas da tribo Gamela, re-

da colonização portuguesa

efetiva dos servidores e dos

sidentes na região da Baixada

e fazem parte da história

alunos dos cursos técnicos

Maranhense. Para a Diretora

brasileira. Tomamos conhe-

em Administração e Desen-

de Desenvolvimento Educacio-

cimento sobre os índios da

volvimento de Sistemas, em

nal do Campus Jodelma Men-

nossa região e buscamos

alusão às festividades refe-

des, “à medida que estimula-

conhecer suas lutas, cren-

rentes a data comemorativa

mos a comunidade escolar a

ças, costumes, músicas, lin-

do Dia do Índio. Nos dois di-

discutir sobre a temática indí-

guagem, culinária e sua me-

as de exposição, os alunos

gena, oportunizamos um im-

dicina natural, acima de

foram responsáveis por com-

portante momento de reflexão

tudo destacando o respeito

partilhar com a comunidade

acerca do respeito à diversida-

a cultura do outro e ressal-

escolar diversos aspectos da

de, da tolerância com o dife-

tando sempre seus direitos

cultura indígena, tais como a

rente, do combate de práticas

assim como os de qualquer

música, a culinária, a pintu-

preconceituosas que têm per-

ser humano”. Seguem ima-

ra, o artesanato, a língua, os

meado os tempos atuais e as-

gens das atividades realiza-

costumes e o uso de plantas

sim caminharmos em direção a

das no evento.

medicinais. Além destes as-

uma sociedade mais justa e

pectos, os alunos trataram

igualitária”.

Exposição

Indígena

ainda dos direitos dos indí-

Para a aluna Andressa
Everton, do Curso Técnico em
Administração, “a exposição
indígena realizada pelo campus Viana é de grande importância por ter dado aos alunos
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ALUNOS DO IFMA-CAMPUS VIANA MARCAM PRESENÇA NO EVENTO DE
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA A REGIÃO
DE CAMPOS E LAGOS
Na manhã do último dia

ministração ministrada pelo

importante opinar sobre os

13 de abril, os alunos do Curso

prof. Veríssimo Santos e Lin-

destinos do nosso município.

Técnico em Administração do

guagem e Comunicação, minis-

Isso é transparência. No en-

IFMA Campus Viana participa-

trada

tanto, esperava mais proposi-

ram da escuta territorial do

Wernz.

pelo

prof.

Maycon

orçamento participativo do Go-

O aluno Givanilson Aze-

verno do Estado para a região

vedo relatou que “foi uma ati-

de Campos e Lagos, realizado

vidade interessante, uma vez

no auditório do Fórum Des.

que este tipo de iniciativa dá à

Mário Lopes da Cunha no mu-

população a oportunidade de

nicípio de Viana. Na oportuni-

votar nas propostas que seri-

dade, a população da região

am maior prioridade para elas

pode votar as propostas nas

mesmas, ajudando assim uma

mais diversas áreas do Gover-

aproximação entre Governo e

no, tais como saúde, educação,

cidadão”.

agricultura, segurança, dentre

A aluna Conceição de Ma-

outras para a Lei Orçamentária

ria afirmou que “as propostas

Anual do exercício de 2019. A

aprovadas foram importantes,

atividade integrou as aulas da

dentre a de aceleramento da

disciplina Fundamentos da Ad-

regularização de terras e de
criação de poços artesianos
para desenvolver a agricultura
familiar. Considero o evento
como relevante, uma vez que
foi um espaço democrático. É
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DISCUSSÕES DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE CURRÍCULO DA EPTNM –
CAMPUS VIANA
Ocorreu em 26 de abril de
2018 a 1ª reunião para discussões
do GT de Currículo da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio coordenada pelo Prof. Francisco da Conceição Silva, Coordenador Geral do Eixo Informação e
Comunicação. A reunião foi marcada pela leitura e discussão do
texto “Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos” de Demerval Saviani, e muitas reflexões foram postas a contento pelos participantes.
A proposta de criação do GT
de currículo foi repassada aos
campi durante a 1ª reunião Técnica do Ensino realizada em março
deste ano. O principal objetivo do
GT é trazer maior uniformidade
para os currículos dos cursos técnicos de nível médio oferecidos
pelo Instituo Federal do Maranhão.
Ao total serão quatro reuniões ao longo dos meses de abril e
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maio, todas de caráter motivador com textos pedagógicos
para fundamentar as próximas
etapas de discussão sobre o currículo propriamente dito.
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PESQUISA
PROJETO DE PESQUISA DO IFMA AVALIA QUALIDADE NUTRICIONAL DE
ALUNOS DE VIANA
Projeto de Pesquisa avalia
qualidade nutricional dos alunos do Ensino Médio das escolas de Viana. A proposta tem o
intuito de selecionar alunos do
ensino médio com problemas
nutricionais, fazer orientações
com aplicação de um projeto
de extensão e verificar os benefícios alcançados.
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IFMA VIANA REALIZA ELEIÇÃO DA CPPD LOCAL

Aconteceu no dia 05 de
Abril a eleição para CPPD Local
NOME

FUNÇÃO

CIDRONIA JANICLEBIA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

do Campus Viana. A eleição
tinha o intuito de repor um
membro e dois suplentes que

BURITI
ERIKA PATRICIA MARTINS FERREI-

por motivos de remoção ou

RA

exercícios provisórios não se

ALINNE MENEZES SOARES

encontram mais no Campus.

VERISSIMO

Confira o resultado da
eleição:
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NASCIMENTO

MEMBRO
MEMBRO

RAMOS

SUPLENTE

DOS SANTOS
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

SUPLENTE
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EXTENSÃO
AULA INAUGURAL DA NOVA TURMA DO APROVA IFMA

No dia 25 de abril de

Maycon Werns, Diana Sousa

2018, foi realizada a aula inau-

Silva (Língua Portuguesa) como

gural da nova turma do curso

também pelos alunos extensio-

APROVA IFMA. Já no primeiro

nistas Antônio Marcos e Jamim

dia de aula, os alunos partici-

Azai, estudantes do curso téc-

param de um simulado e tive-

nico em Desenvolvimento de

rem a oportunidade de conhe-

Sistemas. Desejamos um ótimo

cer o professor José Roberto

curso aos novos alunos e que

Brandão, Reitor da Instituição.

aproveitem ao máximo as

Na ocasião, o Reitor destacou a relevância do projeto
para a vida acadêmica dos alunos, uma vez que o curso tem
como intuito preparar os alunos que pretendem pleitear
uma vaga nos cursos técnicos
subsequentes do Instituto Federal do Maranhão, Campus
Viana.
A equipe executora do
projeto APROVA IFMA é composta pelos professores Fernando Pereira (matemática),
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oportunidades disponibilizadas
durante o curso.
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CAMPUS VIANA MARCA PRESENÇA NO 7º SEMINÁRIO DA
TEMÁTICA INDÍGENA
Entre os dias 25 a 27 de

mas de grande relevância, den-

abril, no Campus São José de

tre eles, a importância da in-

Ribamar, ocorreu o 7º Seminá-

clusão dos povos indígenas

rio da Temática Indígena, ação

dentro da instituição, a neces-

pedagógica organizada pelo

sidade de se alcançar um

Núcleo

Afro-

quantitativo maior de indíge-

brasileiros e Indiodescenden-

nas inscritos no processo sele-

tes (NEABI Central). Além da

tivo, e de capacitar docentes e

presença de representantes da

discentes para recepcionar os

Reitoria e dos diversos campi,

alunos e serem capazes de aju-

marcaram presença, represen-

dá-los em suas necessidades

tantes de 2 tribos indígenas,

durante e após o processo de

Kum’tum membro do Conselho

integração.

de

Estudos

de Gestão do Povo AkroáGamella, do território Taquaritiua e Francisco Viana Guajajara liderança da aldeia Piçarra
Preta. Durante o evento houve
apresentações musicais, peças
de teatro, amostra de fotografias, lançamento e exposição
de livros, além de relatos de
experiências e mesas redondas, onde foram discutidos te-
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ADMINISTRAÇÃO
Campus Viana inicia processo Licitatório para aquisição de
Materiais de Consumo
O IFMA Campus Viana

O levantamento da de-

administrativas e pedagógicas

através da Coordenadoria de

manda se deu com base no

do IFMA Campus Viana pos-

Planejamento e Gestão Patri-

Planejamento

Operacional

sam ser realizadas de forma

monial (CPGP), juntamente

2018 (PO), onde o quantitativo

satisfatória, e para que o Insti-

com a Coordenadoria de Lici-

é definido através da perspec-

tuto possa cumprir sua mis-

tações, Compras e Contratos

tiva e histórico de consumo de

são, atendendo com qualida-

(CLCC), representadas pelos

cada setor do IFMA Campus

de às expectativas dos usuá-

servidores Hawllyson Rocha

Viana. Ferramenta esta (PO)

rios dos seus serviços.

Costa e Adriano Freire Ever-

que tem por objetivo nortear e

ton, respectivamente, inicia

aperfeiçoar o processo de

processo Licitatório, na mo-

aquisição de bens e serviços,

dalidade Pregão Eletrônico,

otimizando recursos, levando

para aquisição de Materiais

em consideração os princípios

de Consumo, tais como: Ma-

da economicidade e da trans-

terial de Expediente, Elétrico

parência.

e Eletrônico, Ferramentas,

Para tal levantamento,

Limpeza e Produção de Higie-

foi considerada a demanda da

nização,

de

sede provisória e da sede per-

Bens Imóveis e Processamen-

manente do IFMA Campus Via-

to de Dados.

na, no bairro São Pedro, que se

Manutenção

encontra em fase de finalização das obras, devendo ser
entregue em meados de 2018.
A aquisição faz-se necessária, para que as atividades
Página 10
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Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Viana
COMUNICA
A Coordenadoria de Ges-

passo importante na gestão da

tão de Pessoas, IFMA Campus

capacitação, vislumbrando um

Viana, participará de um treina-

planejamento que contemple a

mento nos dias 23 a 25 de maio,

maturação das competências

na cidade de Fortaleza, sobre

críticas e necessárias para o al-

elaboração de Plano de Capaci-

cance do equilíbrio entre objeti-

tação com base em Competên-

vos individuais e organizacio-

cias.

nais” afirma o DAP.
O objetivo consiste em

aprimorar o arcabouço teórico e
as técnicas para a construção
desse importante instrumento
de desenvolvimento pessoal no
Campus Viana, com previsão de
implantação já no segundo semestre de 2018.
A Diretoria de Administração e Planejamento admite que
o plano de capacitação este ano
será um projeto embrionário,
contudo, terá um papel significativo para o aprimoramento
dos planos futuros.
“O Campus Viana deu um
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PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - ABRIL 2018
▪ Portaria Nº 46, de 04 de Abril de 2018 – Resolve designar o servidor Antônio Sérgio Moura
Sousa, Técnico de Laboratório, SIAPE nº 2310838, Campus Viana, para acompanhar e fiscalizar,
como titular, a execução do Contrato nº 05/2014, celebrado entre o IFMA Campus Viana e a
Ticket Soluções HDFGT S/A, CNPJ nº 03.506.307/0001-57,que tem por objeto a contratação de
serviços especializados em gerenciamento informatizado de combustíveis, envolvendo a implantação e o fornecimento com a utilização de cartão eletrônico ou magnético, visando atender a
frota a partir de 01/04/2018 a 31/08/2018.
▪ Portaria Nº 47, de 04 de Abril de 2018 – Resolve lotar o servidor Wanderson do Nascimento
Pereira, Auxiliar de Biblioteca, do Quadro permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão, no Campus Viana, a partir de 27 de março de 2018 e, localizar o referido servidor na Diretoria de Desenvolvimento Educacional.
▪ Portaria Nº 48, de 05 de Abril de 2018 – Resolve retificar a Portaria nº 66 de 15 de dezembro
de 2016, que trata da composição da Comissão Permanente de Pessoal Docente da CPPD Local
do IFMA Campus Viana.
▪ Portaria Nº 49, de 05 de Abril de 2018 – Resolve autorizar a Progressão Funcional por Capacitação, ao servidor Paulo Robson Costa Muniz, Técnico de Tecnologia da Informação, Campus
Viana, passando do Nível de Capacitação II para o Nível de Capacitação III, com efeitos financeiros a partir de 26/03/2018.
▪ Portaria Nº 50, de 05 de Abril de 2018 – Resolve lotar o servidor Veríssimo Nascimento Ramos
dos Santos, Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Quadro Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no Campus Viana, a partir de 21
de março de 2018 e, localizar o referido servidor no Departamento de Ensino.
▪ Portaria Nº 51, de 05 de Abril de 2018 – Resolve designar a servidora Jeane Santos Gomes,
ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, Campus Viana, para responder, cumulativamente, pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, do referido Campus, durante o impedimento legal do titular, no período de 08/03/2018 a 09/03/2018.

Página 14

BOLETIM INFORMATIVO INTERNO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIAS EMITIDAS PELO CAMPUS VIANA - ABRIL 2018
▪ Portaria Nº 53, de 12 de Abril de 2018 – Resolve designar o servidor Leovegildo Branco Dominice Neto, para responder, cumulativamente, pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional, no
período de 27 a 28 de março de 2018, em virtude do afastamento do titular Jodelma Castelo Branco Mendes, para participar da I Reunião Técnica do Ensino 2018.
▪ Portaria Nº 54, de 13 de Abril de 2018 – Resolve designar a servidora Diana Sousa Silva Correa,
para responder, cumulativamente, pelo Departamento de Ensino, no período de 27de março de
2018, em virtude da titular Jocília de Jesus Alves Mota, para participar da I Reunião Técnica do Ensino 2018.
▪ Portaria Nº 55, de 18 de Abril de 2018 – Resolve determinar a criação da Comissão de Sistematização dos Assuntos relativos ao Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMA que ficará responsável por
conduzir os trabalhos como delegados do Campus Viana no referido Fórum.
▪ Portaria Nº 56, de 24 de Abril de 2018 – Resolve constituir a Comissão de Avaliação de Programas e Projetos de Extensão (PROEXT) deste IFMA.
▪ Portaria Nº 57, de 25 de Abril de 2018 – Resolve retificar a Portaria nº 55 de 18 de abril de 2018,
que trata da criação da Comissão de Sistematização dos Assuntos relativos ao Ensino Pesquisa e
Extensão.
▪ Portaria Nº 58, de 26 de Abril de 2018 – Resolve autorizar a Progressão Funcional por Capacitação, a servidora Luanny Tomaz Brito, Psicóloga, Campus Viana, passando do Nível de Capacitação
II para o Nível de Capacitação III, com efeitos financeiros a partir de 19/05/2018.
▪ Portaria Nº 59, de 26 de Abril de 2018 – Resolve autorizar a Progressão Funcional por Mérito, a
servidora Luanny Tomaz Brito, Psicóloga, Campus Viana, passando do Padrão de Vencimento 02
para o Padrão de Vencimento 03, com efeitos financeiros a partir de 19/05/2018.
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OFÍCIOS EMITIDOS PELO CAMPUS VIANA - ABRIL 2018
▪ OFÍCIO Nº 11/2018 GAB/IFMA/CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Encaminhamento de Termo de Adesão ao Plano de Saúde GEAP
INTERESSADO : Lucas Fernandes da Silva
▪ OFÍCIO Nº 12/2018 GAB/IFMA/CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Encaminhamento de Termo de Adesão ao Plano de Saúde GEAP
INTERESSADO : Fernando Pereira de Oliveira
▪ OFÍCIO Nº 13/2018 GAB/IFMA/CAMPUS VIANA
ASSUNTO: Encaminhamento de Termo de Adesão ao Plano de Saúde GEAP
INTERESSADO : Cidronia Janiclebia de Oliveira Buriti.
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Fale Conosco
Qualquer sugestão ou denúncia,
fale conosco através do nosso email: gabinete.viana@ifma.edu.br

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS MAIO
▪ II Reunião Pedagógica com Professores;
▪ I Reunião do Conselho de Classe—16/05 ;

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

▪ 07 a 16/05: férias de Wanderson Pereira (auxiliar de biblioteca);
▪ 14 a 28/05: férias de Leovegildo Dominice (Chefe do DERI). Será substituído pelo servidor Lucas
Fernandes;

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