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ENSINO
PLANEJAMENTO DO
SEMESTRE MARCA V SEMANA
PEDAGÓGICA DO CAMPUS
O Campus Viana promoveu, nos dias
01, 02 e 03 de agosto, a V Semana
Pedagógica que teve como tema “O Saber
Pedagógico e o Trabalho Docente”. Com o
intuito de valorizar o saber e prática, a
Semana iniciou-se com a oficina
ministrada pela pedagoga do campus
Alcântara Márcia Andréa que teve como
enfoque a elaboração do plano de
disciplina, implicando teoria e prática
durante todo o dia 1º.
Já no 2º dia, o espaço foi reservado
aos
núcleos,
coordenadorias
e
departamentos destacarem as atividades
realizadas ao longo do primeiro semestre
do ano e o planejamento para este
semestre que se inicia. Houve também
um momento com o DRCA do campus,
Antônio Sérgio, em que foi esclarecido o
uso de algumas ferramentas e
procedimentos do SUAP para uso do
professor.
A fim de sanar as dúvidas dos
servidores sobre as regras do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
- SIASS - o enfermeiro Leovegildo
Dominice trouxe em sua fala situações
como prazos, tipos de documentos e
afastamentos, entre outros.
A Diretoria de Administração e
Planejamento apresentou o planejamento
orçamentário para o exercício de 2019
com previsões bem realistas acerca da
situação financeira que o campus irá
enfrentar no período.
No último dia da Semana, o setor
pedagógico reuniu-se com os docentes

para definições relativas ao semestre
letivo com destaque para o Projeto de
Ensino coordenado pelos professores
Francisco Conceição e Diana Correa que
tem como objetivo o desenvolvimento de
alunos com baixo rendimento em 2018.1.
Para encerrar, foram sorteados alguns
livros da área pedagógica aos docentes do
campus.

Participantes no encerramento da semana

ALUNOS SÃO RECEPCIONADOS
COM GINCANA ESTUDANTIL E
PALESTRA SOBRE PLÁGIO
A primeira semana de aula do
segundo semestre letivo de 2018
coincidiu com a semana comemorativa do
dia do estudante. Para celebrar a volta
dos alunos às aulas e o dia do estudante,
o Campus Viana promove palestra sobre
plágio e realiza gincana estudantil.
A palestra intitulada “Plágio
Acadêmico: o que é e como evitá-lo” foi
realizada no dia 7 de agosto de 2018 para
as turmas do curso técnico em
Administração. O objetivo da atividade
consistiu em orientar os alunos a evitarem
a prática de plágio a partir do
conhecimento das principais formas de
plágio e das consequências na vida
acadêmica do aluno.
A gincana estudantil foi realizada
nos dias 8 e 9 de agosto de 2018 para

todos os alunos dos cursos técnicos do
Campus Viana. O objetivo da atividade foi
promover um espaço dinâmico de
aprendizagem e de interação entre alunos
e professores a partir dos desafios:
“Palavra
Secreta”,
“Filosofia
de
Improviso”, e “Torta na Cara”, em que os
alunos tiveram de responder a perguntas
sobre contextos atuais da sociedade nas
diferentes áreas de conhecimento. Além
disso tiveram orientações sobre a
organização do semestre letivo como
horários, calendário entre outros e ainda
uma programação de acolhida e
ambientação para os novos alunos.

Gincana Estudantil: Desafio - “Torta na cara”

Gincana Estudantil “Filosofia do improviso”

CAMPUS TEM AGENDA COM
CERTEC PARA IMPLANTAÇÃO
DE CURSOS EAD
No dia 13 de Agosto, foi realizada
uma reunião na CERTEC em São Luís, onde
estiveram presentes, a Diretora de Ensino
Jodelma Mendes, o Diretor de
Admistração e Planejamento, Anderson
Gedeon e o Professor de Informática e
coordenador da EAD no Campus, Thiago
Mourão. O encontro teve como pauta o
interesse do Campus Viana em iniciar suas
atividades através do ensino a distância.
Na
reunião
foram
pontuados questões burocráticas para
inicialização da oferta da Educação a
Distância, além de esclarecimentos que
propiciaram um melhor direcionamento
na escolha de quais cursos serão
ofertados. Diante do exposto, serão
formulados cursos Fics e Técnicos
subsequentes dentro dos eixos de
atuação do IFMA / Campus Viana.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA
OS PROGRAMAS DE
ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA 2018.2
A Coordenadoria de Assuntos
Estudantis lançou nos dias 09 e 17 os
Editais de Seleção de Alunos para os
Programas de Assistência Primária do
Semestre 2018.2, nas modalidades Bolsa
de Estudos e Programa Monitoria de
Ensino, respectivamente. Os Programas
em questão consistem na concessão de
benefícios destinados aos estudantes que
se
encontram
em
situação
de
vulnerabilidade socioeconômica, com a
finalidade de proporcionar condições de
permanência na Instituição, bem como
melhorar o desempenho acadêmico e
minimizar a evasão escolar.
As inscrições aconteceram nos dias
13 a 23/08/2018, para o Programa Bolsa
de Estudos e de 20 a 26/08/2018 para o
Programa de Monitoria de Ensino. A
entrega dos documentos, necessária para
a validação da inscrição da Bolsa de
Estudos, ocorreu entre os dias 14 e
24/08/2018. Ressaltamos que, todo o
processo de avaliação para concessão do
benefício da bolsa de estudos serão
realizado por um profissional da
Assistência Social. Neste caso, como o
campus não dispõe desse profissional,
solicitamos cooperação da Assistente
Social do Campus Monte Castelo.
Segue abaixo o quadro com as
modalidades, números de vagas e
vigência dos programas:

AUXILIO

Nº
DE
VAGAS

Bolsa de
Estudos

20

Monitoria

06

DESCRIÇÃO

Auxílio
financeiro
com o objetivo de
proporcionar
aos
bolsistas
em
vulnerabilidade
socioeconômica
melhores condições
de permanência na
Instituição.
Auxílio
financeiro
com o objetivo de
proporcionar
aos
monitores,
a
possibilidade
de
atuarem junto aos
professores
nas
atividades
de
ensino.

DURAÇÃ
O DO
AUXÍLIO

VALOR
R$

3 parcelas

260,00

3 parcelas

260,00

CAMPUS PARTICIPA DE GT
PARA REVISÃO DA
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
DO IFMA
A fim de discutir a Sistemática de
Avaliação do IFMA, a Pró-reitoria de
Ensino (PROEN) realizou no dia 15 de
agosto a 1ª Reunião do GT de Avaliação,
reunindo representantes de todos os
campi do IFMA. O GT de Avaliação tem
como principal objetivo reformular a
resolução 86 de 05 de outubro de 2011
que trata da Sistemática de Avaliação do
Ensino nos curso técnicos do IFMA.
Durante a Reunião foram escolhidos
como coordenadores do GT Ernesto
Lucena Chagas – Monte Castelo, Triciane
Rabelo dos Santos Almeida – Centro
Histórico, Nieysila Simara da Silva Castro
Borges – Grajaú e Márcia Andréa Araújo
Santos – Alcântara. Para organizar as
atividades, o GT propôs um cronograma
com a intenção de encerrar as discussões
até metade de novembro para que as

propostas sejam submetidas ao CONSUP,
se possível, ainda este ano.

Maranhão.
A professora destaca ainda “ao
participar da oficina de Informática, fiquei
muito feliz ao conhecer algumas
configurações de acessibilidade de
computador que, sem custo algum,
podem contribuir para a aprendizagem de
alunos com baixa visão, cegos ou até
mesmo com paralisia cerebral. Isso é
muito importante, pois o conhecimento
dessas ferramentas me dá a oportunidade
de incluir esses alunos na sala de aula”.

NAPNE DO CAMPUS VIANA
PARTICIPA DO SEMINÁRIO
ESCOLA SEM BARREIRAS,
PROMOVIDO PELO IFMA EM
PARCERIA COM INES E IBC
O Napne do Campus Viana participou nos
dias 27, 28, 29 e 30 do Seminário Escolas
sem Barreiras, realizado pelo Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) com o
Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES) e o Instituto Benjamin Constant
(IBC) no Campus Monte Castelo em São
Luís.
O
evento
reuniu
diversos
profissionais e estudantes para discutir
sobre as teorias e práticas educacionais
que versam sobre a educação inclusiva.
Na programação, houve palestras sobre
acessibilidade e oficinas de capacitação.
Segundo a professora Diana,
representante do Napne no evento, a
realização do Seminário Sem Barreiras foi
muito relevante para o IFMA que, através
do evento, promove a discussão sobre os
desafios da educação na perspectiva
inclusiva, a troca de experiências exitosas
entre profissionais que atuam na área e a
capacitação de professores e servidores
não só do IFMA, mas de diferentes
instituições de ensino no estado do

Apresentação em grupo na oficina “Ensino de
Língua Portuguesa como L2 para surdos”.

CAMPUS REALIZA I SEMANA
DA COMPUTAÇÃO – SECOMP
A Semana da Computação é um
evento acadêmico realizado nas mais
diversas instituições de ensino do país que
oferecem cursos na área de computação e
tem como objetivo proporcionar aos
alunos, em especial, experiências
marcantes na área, através das diversas
temáticas abordadas. É uma atividade de
ensino muito rica, pois, possibilita o
contato com o conhecimento para além
da sala de aula, ampliando os horizontes
tanto para alunos, como professores.
Nesse sentido, no período de 27 a
30 de agosto de 2018, o IFMA - Campus
Viana realizou a Semana de Computação,
que teve como tema: “JOGOS E
AUTOMAÇÃO“. O evento foi uma
iniciativa da coordenação do curso técnico
em Desenvolvimento de Sistemas e teve
como objetivo discutir sobre a
computação e suas tecnologias,
a
partir de palestras, oficinas e minicursos
em que foram explorados os caminhos
que a computação está tomando nas
diferentes áreas de atuação.
O evento contou com diversas
atividades, distribuídas ao longo da
semana, que consistiram em palestras,
oficinas, minicursos e um campeonato de
jogos digitais. No primeiro dia (27/08), o
evento foi iniciado com a cerimônia de
abertura, onde a professora Jodelma
Castelo Branco, representando a direção
geral do campus, deu as boas vindas aos
presentes e destacou a importância do
evento para a comunidade acadêmica.
Na sequencia, o coordenador do
evento e do curso técnico em
Desenvolvimento de Sistemas, professor
Francisco da Conceição Silva, agradeceu à
comissão organizadora pelo empenho na
organização das atividades da semana da
computação e ao campus Viana, pelo
apoio em tudo o que foi necessário para a
realização do evento. O coordenador

manifestou agradecimentos especiais aos
alunos Jefferson Trindade e Carlos
Vandson, membros da comissão, pelo
empenho e dedicação na construção das
diversas artes (logo, camisa, banner,
adesivos), site e inscrições online do
evento.
Ainda, foram apresentados pelo
professor a formação acadêmica e perfil
profissional dos palestrantes do evento. O
aluno Jefferson Trindade expressou seu
contentamento com a realização da
Semana da Computação, pois, segundo
ele, o evento agrega muito ao
conhecimento dele e da turma.
Por fim, o primeiro dia do evento foi
finalizado com uma palestra, intitulada:
Computação no espaço modelismo,
ministrada pelo professor Msc. Fernando
Pereira e os alunos Jefferson Trindade e
Carlos Vandson, alunos do curso técnico
em Desenvolvimento de Sistemas do
Campus Viana.
O segundo dia do evento (28/08) foi
dedicado às atividades referentes ao
desenvolvimento de jogos digitais, que
teve como palestrante a professora Drª
Eveline de Jesus Sá, auxiliada pelos alunos
do curso de Sistema de Informação: Jamil
Gomes e Alessandra Lima, todos do
campus IFMA - Monte Castelo.
Pela manhã, foi trabalhada a oficina:
Introdução ao GDD (Game Development
Design), que teve como objetivo
introduzir os alunos no desenvolvimento
do projeto de um jogo digital, onde são
definidos, por exemplo, o enredo,
personagens, regras e jogabilidade.
Pela tarde, foi trabalhada a oficina:
Introdução ao Construct 2, que teve como
objetivo introduzir os alunos ao
desenvolvimento de jogos em duas
dimensões (2D) por meio de uma
Integrated Development Environment IDE (Ambiente de Desenvolvimento de
Integrado).

No terceiro dia (29/08), o evento
contou com a presença do professor Msc.
Mauro Lopes Carvalho, do campus IFMA Monte Castelo, que, pela manhã,
ministrou a palestra: Embarcando no
mundo dos embarcados: um bate-papo
sobre Arduino, Raspberry pi, ESP8266 e
outros. Nesta palestra foi tratado a
respeito do uso da computação
embarcada nos mais diversos aspectos da
sociedade e meio ambiente. O professor
fez uma abordagem sobre a computação
embarcada e a internet das coisas
(Internet of Things - IoT), destacando que
este é um caminho sem volta para o
futuro e que, cada vez mais está fazendo
parte do nosso dia-a-dia.
Pela tarde, foi trabalhada a oficina:
Programando o Arduino usando o
ambiente TinkeCAD, onde os alunos
foram introduzidos a um ambiente online
de programação do arduino, podendo
realizar simulações de criação de circuitos
na placa arduino e manipulá-la
programaticamente através da linguagem
de programação C. O professor Mauro se
prontificou a disponibilizar um kit Arduino
para ser sorteado aos alunos.
Ainda no dia 29/08, pela noite,
houve o minicurso de Excel, ministrado
pelo aluno Jefferson Trindade, que foi
muito bem recebido e avaliado pelos
participantes inscritos nesta atividade.
Finalizando
a
Semana
da
Computação, foi realizado o campeonato
de jogos digitais, no dia 30 de agosto.
O campeonato teve três modalidades de
jogos: Tiro, FIFA 2017 e Gran Turismo. A
relação dos vencedores em cada
competição segue abaixo:

COMPETIÇÃO

VENCEDOR (ES)

TIRO

1º Lugar
Equipe:
Professores
Marcelo,
Francisco,
Lucas e Francisco.
Aluno: Jesiel.

GRAN
TURISMO

1º Lugar:
Professor Fernando.

FIFA 2017

Campeão:
Professor Thiago
Vice-campeão:
Hawllyson.

Conforme relatos dos professores
responsáveis pelas atividades dos dias 28
e 29 de agosto, os alunos estiveram bem
envolvidos e empolgados com tudo o que
foi realizado de atividade, além de
demonstrarem muita criatividade. A
comissão do evento avalia como positivo
o trabalho realizado para a Semana da
Computação e agradece ao campus Viana
pelo apoio incondicional prestado para
que tivéssemos condições de lograr êxito
no evento, que foi pensado, organizado e
Premiação realizado para nossos alunos e
servidores do campus.

EIXO
TECNOLÓ
GICO

CAMPUS VIANA OFERTA 200
VAGAS EM PROCESSO
SELETIVO DE CURSOS
TÉCNICOS

RECURSOS
NATURAIS

AGRICULTURA

SUBSEQUENTE

MATUTIN
O

40

RECURSOS
NATURAIS

AQUICULTURA

SUBSEQUENTE

VESPERTI
NO

40

INFORMAÇÃ
TÉCNICO EM
OE
DESENVOLVIMEN
COMUNICAÇ
TO DE SISTEMAS
ÃO

SUBSEQUENTE

NOTURN
O

40

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

MATUTIN
O

AGRICULTURA

SUBSEQUENTE

VESPERTI
NO

GESTÃO E
NEGÓCIOS
RECURSOS
NATURAIS

De 05 de setembro a 05 de outubro
de 2018, o Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) estará com inscrições abertas para
o Processo Seletivo dos Cursos Técnicos
de nível médio. O campus Viana está
ofertando (200) vagas para candidatos
que estão concluindo ou já concluíram o
Ensino Médio.
Os interessados poderão se inscrever
por
meio
do
site
do
Instituto
https://portal.ifma.edu.br/seletivounificado.h
tml ou no próprio Campus, localizado na
Avenida Luís de Almeida Couto s/n Centro. Os

horários para atendimento presencial é
das 8:30h às 11:30h e das 14:30h às
17:30h.
Confira os cursos ofertados:

CURSOS

FORMA
DE
EDUCAÇÃ
O
PROFISSI
ONAL
TURNO VAGAS
(Integrada,
Subseque
nte,
Concomita
nte)

TOTAL: 05 CURSOS

40

40

200

PESQUISA
ALUNOS DO CAMPUS VIANA
SÃO CLASSIFICADOS PARA A
XV JORNADA DE FOGUETES NO
RIO DE JANEIRO
Os alunos Antônio Marcos Patrício
Castro, Carlos Vandson Câmara Costa
Aires e Jefferson Costa Trindade, do curso
técnico em Desenvolvimento de Sistemas
do Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Campus Viana, que participaram da XXI
Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) e XII Mostra Brasileira
de
Foguetes
(MOBFOG),
foram
selecionados para participar da XV
Jornada de Foguetes, que vai ser realizada
na cidade de Barra do Piraí (RJ). A etapa
nacional contará com cerca de 200
escolas de todo o país.
Os alunos fazem parte do projeto de
pesquisa “Lançamento de Foguetes: Uma
Proposta
Para
a
Experimentação
Científica”, coordenado pelo professor de
Matemática Fernando Pereira de Oliveira,

e que faz parte do edital PRPGI n° 35 –
PIVIC 2017/2018.
O coordenador explica que “o
projeto tem despertado a curiosidade dos
alunos através da pesquisa científica e
muitos conhecimentos foram adquiridos
na resolução de situações práticas e
outros problemas surgiram que estão
sendo
investigados
em
novos
experimentos com o propósito de
atingirem os objetivos traçados no
projeto”, disse.
Fernando ressalta ainda que “os
conhecimentos adquiridos no projeto
foram úteis na MOBFOG” e, assim, os
obtiveram êxito em superar a distância de
(100) metros exigidos pelas equipes para
participarem da competição nacional. Os
alunos são os únicos representantes do
IFMA na competição.

Alunos realizando testes com o foguete

CAMPUS VIANA E SANTA INÊS
DISCUTEM LANÇAMENTO DE
EDITAL PARA OFERTAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
Realizou-se no dia 15 de setembro
de 2018 uma reunião em Santa Inês para
tratar da parceria entre os dois campi da
Pós-Graduação que foi aprovada pela
Resolução nº 69 de 25 de junho de 2018
do Conselho Superior do Instituto Federal

de Educação para o Curso de PósGraduação Lato Sensu em Ciência e Meio
Ambiente, com ingresso previsto para o
primeiro semestre do ano de 2019.
A proposta foi escolhida através de
consulta pública e será realizado no
Campus Viana (para alunos inscritos para
Viana) e no Campus Santa Inês (para
alunos inscritos no campus Santa Inês).
Foi decidido nessa reunião como serão
realizadas as aulas nos dois campi, sendo
ofertadas 100 vagas no total (50 vagas
para cada campus) para quaisquer
candidatos que concluíram qualquer
graduação.
Segue o cronograma previsto:

ETAPA

DATA
Período de Inscrição

01/10 a
30/10/2018

Resultado preliminar de inscritos

31/10/2018

Recebimento de documentação

31/10/2018 a
14/11/2018

Divulgação da Homologação das
inscrições

A partir de
16/11/2018

Apresentação de Recursos do
Resultado da Homologação de
Inscrições
Resultado da Interposição de
Recursos contra o Resultado da
Homologação
Análise de Currículo e Entrevistas
Divulgação do Resultado da Final
Apresentação de Recursos do
Resultado Final
Resultado da Interposição de
Recursos contra o Resultado

DPPGI CAMPUS VIANA SE
REÚNE COM NOVOS BILSISTAS
PARA ALINHAMENTO DE
AÇÕES DOS PROJETOS DE
PESQUISA

Aconteceu no dia 22 de agosto de
2018 uma reunião para esclarecimentos
aos novos bolsistas 2018/2019, nessa
19 e 20/11/2018
ocasião a responsável pela DPPGI falou
das regras para os bolsistas e
orientadores, pagamentos e obrigações a
serem cumpridas dos projetos de
23/11/2018
pesquisas para os quais foram
selecionados, além de esclarecer algumas
26/11/2018 a
dúvidas dos mesmos.
14/12/2018
O Departamento deseja um
Até 17/12/2018 semestre produtivo aos novos bolsistas do
Campus.
17 e 18/12/2018

19/12/2018

EXTENSÃO

Final
Homologação do Resultado Final e
Convocação dos Aprovados

Até 21/12/2018

para Matrícula
Matrícula dos Candidatos
APROVADOS

07/01 a
18/01/2019

1ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES

Até 21/01/2019

Matrícula de Excedentes da 1ª
convocação (caso houver)

22/01/2019 a
25/01/2019

2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES

Até 28/01/2019

Matrícula de Excedentes da 2ª
convocação (caso houver)

29/01/2019 a
01/02/2019

3ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES
(caso houver)

Até 04/02/2019

Matrícula de Excedentes da 1ª
convocação

05/02/2019 a
08/02/2019

Início das aulas (previsão)

Até 16/02/2019

AULA INAUGURAL MARCA
INÍCIO DO PROJETO
RECOMEÇAR PARA
RECUPERANDOS DA APAC
O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana realizou no dia 22
de Agosto o lançamento do Projeto
Recomeçar que será oferecido aos
recuperandos da Associação de Proteção
e Assistência ao Condenado – APAC. O
projeto será desenvolvido no interior da
Associação e serão ofertados cursos de
extensão nas áreas de Empreendedorismo
e Avicultura. Na aula inaugural foram
distribuídos kits para os alunos contendo
camisas, pastas e cadernos.

A Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado – APAC é uma
entidade civil de direito Privado, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica
própria, dedicada à recuperação e
reintegração social dos condenados às
penas privativas de liberdade. Seu
método
baseia-se no
tratamento
humanizado dos internos, assetada sob os
princípios de confiança, amor, respeito,
responsabilidade ente
outros tão
importantes para o convívio harmonioso
em sociedade.
O curso é fruto de uma parceria
estabelecida entre a APAC e o IFMA
realizada no mês de julho do corrente
ano.
Na oportunidade serão formados 27
alunos que ao finalizar o curso estarão
aptos para desenvolverem as atividades
aprendidas.
Participam
do
projeto
os
professores Lucas e Verissimo com apoio
da equipe de ensino e extensão do
Campus.

Recuperandos e o Prof. Veríssimo ao término
da disciplina de Empreededorismo.

ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS VIANA FINALIZA
PROCESSO LICITATÓRIO PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO
O IFMA Campus Viana através da
Coordenadoria de Licitações, Compras e
Contratos (CLCC), representada pelo
servidor Adriano Freire Everton, adjudicou
e Anderson Gedeon Buzar Reis,
representando
a
Direção
Geral
homologou o Pregão Eletrônico 01/2018
em 15/08/2018, para aquisição de
Materiais de Consumo, tais como:
Material de Expediente, Elétrico e
Eletrônico, Ferramentas, Limpeza e
Produção de Higienização, Manutenção
de Bens Imóveis e Processamento de
Dados.
Foram licitados 167 itens dos quais
a maioria poderá ser adquirida conforme
termo de homologação que se encontra
em
https://www.comprasgovernamentais.go
v.br.
Os materiais de consumo serão
fornecidos por 12 empresas diferentes,
que culminou em 12 Atas de Registro de
Preço no valor total de R$ 71.399,60. O
levantamento da demanda se deu com
base no Planejamento Operacional 2018
(PO), onde o quantitativo é definido
através da perspectiva e histórico de
consumo de cada setor do IFMA Campus
Viana. Ferramenta esta (PO) que tem por
objetivo nortear e aperfeiçoar o processo
de aquisição de bens e materiais,
otimizando recursos, levando em
consideração
os
princípios
da
economicidade e da transparência.

Para
tal
levantamento,
foi
considerada a demanda da sede
provisória e da sede permanente do IFMA
Campus Viana, no bairro São Pedro, que
se encontra em fase de finalização das
obras, devendo ser entregue ao final de
2018.
A aquisição faz-se necessária, para
que as atividades administrativas e
pedagógicas do IFMA Campus Viana
possam ser realizadas de forma
satisfatória, e para que o Instituto possa
cumprir sua missão, atendendo com
qualidade às expectativas dos usuários
dos seus serviços.

COORDENADORIA DE GESTÃO
DE PESSOAS INFORMA SOBRE
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS
SERVIDORES
Durante o mês de agosto, a
Comissão responsável pela elaboração do
Plano de Capacitação dos Servidores (PCS)
do Campus Viana se reuniu para
treinamento e alinhamento das ações. Os
encontros serviram para estruturar
principalmente a etapa de Mapeamento
de Competências, primeira fase de todo o
processo e, segundo a Coordenadora de
Gestão de Pessoas a fase mais trabalhosa
que expressa o a priori de todo o Plano.
De acordo com a Comissão, em todo
mês de setembro será realizado a fase de
mapeamento,
iniciando
com
as
competências
organizacionais.
Vale
ressaltar que várias reuniões ocorrerão no
decorrer da construção do Plano com
toda comunidade interna, a fim de
sensibilizar a todos sobre a importância
desse instrumento de gestão. Portanto
vislumbra-se um processo integrador e
participativo.

“Mapear consiste em identificar as
competências necessárias, levantar
as já existentes e, por fim, através
da comparação, identificar as
lacunas que serão prioridades nas
ações de capacitação” afirmou a
CGP do Campus.

Comissão responsável pelo plano de capacitação

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS
PATRIMONIAIS EM FASE
FINAL DE EXECUÇÃO
A Comissão Especial de Inventário,
formalizada através da Portaria nº 94, de
14 de Junho de 2018, realiza trabalho de
finalização do Inventário Anual de Bens
Patrimoniais. O próximo passo será a
abertura de processo de ajuste físico e no
sistema (SUAP).
De acordo com a Instrução
Normativa nº 205, de 08 de Abril de 1988,
item 8, Inventário físico é o instrumento
de controle para a verificação dos saldos
de estoques nos almoxarifados e
depósitos, e dos equipamentos e
materiais permanentes, em uso no órgão
ou entidade, devendo este, ser realizado
anualmente.

A
referida
Comissão
é
representada pelos seguintes servidores:
Wanderson do Nascimento Pereira,
auxiliar de biblioteca, Presidente; Jéssica
Guimarães
Bezerra
Albuquerque,
assistente em administração, Membro;
Antônio Sérgio Moura Sousa, técnico de
laboratório/ área informática, Membro;
Paulo Robson Costa Muniz, técnico de
tecnologia da informação, Membro.

COORDENADORIA DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA INFORMA SOBRE
O PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO 2019
No mês de agosto, foi informado para a
comunidade a previsão orçamentária para
2019 na semana pedagógica no dia
02/08/2018. Na ocasião foi apresentado o
valor do orçamento para 2019, conforme
quadro abaixo:
TIPO DE
RECURSO PARA
RECURSO
Recurso

2019
do

1.024.052,79

Tesouro
Assistência

41.829,96

Estudantil
Total

1.065.882,74

Também foi apresentado a memória de
cálculo dos principais contratos de serviços
continuados, centralizados pela reitoria e os
de prazos indeterminados que somam o total
de R$755.129,52. Considerando o valor
apresentado o saldo orçamentário restante
para o custeio e

investimento

a ser

distribuídos nos diversos setores é de
R$268.943,07.

Foi informado das novidades do P.O
2019 que terá o seu preenchimento online e
também deverá obedecer aos critérios
apresentados na IN 01/2018, com o
preenchimento de 3 novos formulários
(documento de formalização da demanda,
estudos preliminares e gerenciamento de
riscos).
Após isso foi feito uma reunião entre o
Diretor de Administração Anderson Gedeon,
Jeane Gomes e Lucilene Rodrigues para dar
andamento ao P.O, de onde se saiu com a
demanda de adequar os formulários a serem
preenchidos pelas coordenações e posterior
apresentação aos mesmos.
No início de setembro serão
apresentados
os
formulários
de
preenchimento obrigatório de acordo com a
IN 01.

CONTADORA DO CAMPUS
VIANA PARTICIPA DE
TREINAMENTO
A Contadora, Lucilene Rodrigues de
Melo, participou do Curso Completo de
Execução Orçamentária e Financeira no Siafi
com Atualizações da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público no período de 20 a
24/08/2018, realizado pela empresa FTX
Treinamentos na cidade de Fortaleza- CE. O
presente curso foi ministrado pelos
instrutores Francisco Walmir Dias S. Jr. e
Pergentina Irene F. Vasconcelos
A escolha do curso era um anseio
antigo da Contadora, que infelizmente só foi
concretizado este ano. O curso guarda
estreita relação com o trabalho desenvolvido
no Campus, além de possibilitar atualizações
referentes às práticas contábeis. Apesar de o
curso
ser
titulado
como
Execução
Orçamentária e Financeira é errôneo se
pensar que não está intimamente ligado à
Contabilidade, pois a centralização de todos
os dados seja orçamentários, financeiros,

patrimoniais ou contratuais são na
Contabilidade. A base primordial pra se
compreender os Demonstrativos Contábeis é
justamente apreender como estes são
alimentados via SIAFI. Nesse contexto, a
Execução Orçamentária é uma ramificação da
Contabilidade: ”Os serviços de contabilidade
serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento da execução orçamentária,
o conhecimento da composição patrimonial, a
determinação dos custos dos serviços
industriais, o levantamento dos balanços
gerais, a análise e a interpretação dos
resultados econômicos e financeiros ”(LEI nº
4.320, de 17 de março de 1964).
O Curso permitiu entender a estrutura
do orçamento público e suas formas de
apresentação; conhecer o ciclo orçamentário
e financeiro e as rotinas respectivas no Siafi,
com as alterações decorrentes do PCASP que
afetam a execução orçamentária e financeira;
entender as principais definições e
classificações da receita e despesa públicas,
identificar as características e aplicações das
espécies de GRU; identificar as etapas da
execução da despesa e sua caracterização;
compreender
os
procedimentos
da
programação financeira; diferenciar crédito
de recurso, bem como entender os principais
conceitos
utilizados
na
execução
orçamentária e financeira (fonte, gestão,
unidade orçamentária, vinculação, natureza
de despesa, ptres, entre outros); entender o
funcionamento do Subsistema de Contas a
Pagar e a Receber - CPR; entender os
procedimentos de execução da despesa
(empenho, liquidação e pagamento) bem
como os lançamentos dos documentos
respectivos no Siafi; executar solicitações,
aprovações e liberações de recursos;
entender as espécies de Ordens Bancárias e
suas aplicações para efetuar o pagamento da
despesa pública; entender os principais
conceitos e lançamentos de retenção e
recolhimento de tributos no Siafi (GPS, DARF,
DAR).
O Curso foi de grande valia para o
aperfeiçoamento profissional da Contadora,

permitindo a conciliação entre teoria e
prática.

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2171/18
Nome do Proposto: DIANA SOUSA SILVA CORREA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ CAP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura
Comparada 2018 - ABRALIC, a ser realizado pela UFU, devido à servidora ter obtido êxito com aprovação de
trabalho cientifico.
Viana (30/07/2018)
São Luís (30/07/2018)
Uberlândia (03/08/2018)

São Luís (30/07/2018)
Uberlândia (03/08/2018)
São Luís (03/08/2018)

São Luís (03/08/2018)
Viana (03/08/2018)
Valor das Diárias: 95,00
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2959/18
Nome do Proposto: PAULO ROBSON COSTA MUNIZ
Cargo ou Função: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ CTIC
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento da solução antivírus contratada através do Pregão
Nº 05/2017 que ocorrerá na Reitoria do IFMA.
Viana (01/08/2018)
São Luís (04/08/2018)
São Luís (04/08/2018)
Viana ( 04/08/2018)
Valor das Diárias: 734,64
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2960/18
Nome do Proposto: PATRICIA FALCÃO GOMES
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da finalização do Pregão Nº 01/2018 que trata da aquisição de
material de consumo e também na orientação de outros processos licitatórios para este Instituto Federal.

São Luís (30/07/2018)
Viana (03/08/2018)

Viana (03/08/2018)
São Luís (03/08/2018)

Valor das Diárias: 674,05
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2962/18
Nome do Proposto: MARCIA ANDREA ARAUJO SANTOS
Cargo ou Função:
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da V Semana Pedagógica do IFMA Campus Viana, ministrando uma
oficina denominada “Elaboração do Plano de Disciplina: Teorias e Práticas”.
Alcântara (31/07/2018)

Viana (01/08/2018)

Viana (01/08/2018)
Alcântara (01/08/2018)
Valor das Diárias: 223,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3026/18
Nome do Proposto: LUCILENE RODRIGUES DE MELO
Cargo ou Função: CONTADORA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Curso SIAFI: Execução Orçamentária e Financeira (atualizado
com o PCASP), na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 20 a 24/08/2018.
Viana (19/08/2018)

São Luís (19/08/2018)

São Luís (19/08/2018)
Fortaleza (25/08/2018)

Fortaleza (25/08/2018)
São Luís (25/08/2018)

São Luís (25/08/2018)
Viana (25/08/2018)
Valor das Diárias: 1.371,50
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3256/18
Nome do Proposto: JOCILIA DE JESUS ALVES MOTA
Cargo ou Função: TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Reunião de Trabalho – GT Avaliação a ser realizada na Reitoria
do IFMA, localizada na cidade de São Luís-MA, na data de 15/08/2018.
Viana (14/08/2018)

São Luís (16/08/2018)

São Luís (16/08/2018)

Viana (16/08/2018)

Valor das Diárias: 534,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2103/18
Nome do Proposto: ADRIANO FREIRE EVERTON
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Curso de Elaboração de Planilha de Custos e Formação de
Preços que será realizado no IFMA Campus Itapecuru, na data de 17/08/2018.
Viana (16/08/2018)

Itapecuru (18/08/2018)

Itapecuru (18/08/2018)

Viana (18/08/2018)

Valor das Diárias: 485,64
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3258/18
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento no Centro de Apoio Pedagógico para Deficiente –
CAPD, a ser realizado em São Luís, na data de 10/08/2018.
Viana (09/08/2018)
São Luís (11/08/2018)

São Luís (11/08/2018)
Viana (11/08/2018)

Valor das Diárias: 554,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3398/18
Nome do Proposto: THIAGO MOURÃO PEREIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Reunião na CERTEC na data de 13/08/2018 na cidade de São
Luís-MA.
Viana (12/08/2018)

São Luís (14/08/2018)

São Luís (14/08/2018)

Viana (14/08/2018)

Valor das Diárias: 554,86
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3565/18
Nome do Proposto: ALEXSANDRA DE SOUSA AICK
Cargo ou Função: ASSISTENTE SOCIAL
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar avaliação socioeconômica dos alunos do IFMA Campus Viana para
concessão de bolsas de assistência estudantil em 2018.2.
São Luís (27/08/2018)
Viana (29/08/2018)

Viana (29/08/2018)
São Luís (29/08/2018)

Valor das Diárias: 475,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3566/18
Nome do Proposto: DIANA SOUSA SILVA CORREA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ CAP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Seminário de Formação Continuada realizado em parceria
IFMA/ IBC/ INES nos dias 27 a 31/08/2018, a ser realizado no IFMA Campus Monte Castelo, na cidade de São
Luís - MA.
Viana (27/08/2018)

São Luís (31/08/2018)

São Luís (31/08/2018)

Viana (31/08/2018)

Valor das Diárias: 893,60
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3589/18
Nome do Proposto: MAYCON CESAR PEREIRA WERNZ
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ NEABI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do I Encontro de professores de Línguas Estrangeiras e Libras do
IFMA que irá ocorrer no Auditório Florise Pérola, no IFMA Campus Monte Castelo na cidade de São Luís – MA.
Viana (10/06/2018)

São Luís (13/06/2018)

São Luís (13/06/2018)

Viana (13/06/2018)

Valor das Diárias: 0,00

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3590/18
Nome do Proposto: ERIKA PATRICIA MARTINS FERREIRA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ NAPNE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do I Encontro de professores de Línguas Estrangeiras e Libras do
IFMA que irá ocorrer no Auditório Florise Pérola, no IFMA Campus Monte Castelo na cidade de São Luís – MA.
Viana (23/08/2018)

São Luís (25/08/2018)

São Luís (25/08/2018)

Viana (25/08/2018)

Valor das Diárias: 0,00
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3598/18
Nome do Proposto: ANDERSON GEDEON BUZAR REIS
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DAP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da Reunião da Rede de Diretores Gerais e da 85ª Reunião
Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFMA, a ser realizada na cidade de Açailândia – MA, nas datas de 23 a
24/08/2018.
Viana (23/08/2018)

Açailândia (25/08/2018)

Açailândia (25/08/2018)

Viana (25/08/2018)

Valor das Diárias: 487,11
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3603/18
Nome do Proposto: LEOVEGILDO BRANCO DOMINICE NETO
Cargo ou Função: ENFERMEIRO/ DERI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de reunião com os Presidentes das Comissões Locais do Processo
Seletivo 2019 que acontecerá no IFMA Reitoria, sob organização da PROEN, na data de 31/08/2018, na cidade
de São Luís-MA.

Viana (30/08/2018)

São Luís (01/09/2018)

São Luís (01/09/2018)

Viana (01/09/2018)

Valor das Diárias: 554,86

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
CONTABILIDADE
DEMOSNTRATIVO DA EXECUÇÃO MENSAL DO CAMPUS – MÊS AGOSTO

PORTARIAS

OFÍCIO

ORDEM DE SERVIÇO

EDITAL

Fale Conosco
Qualquer sugestão ou denúncia, fale
conosco através do nosso e-mail:
gabinete.viana@ifma.edu.br.

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS SETEMBRO
▪ 05 – Reunião professores e setor pedagógico;
▪ Início das atividades “Setembro Amarelo”;
▪ Elaboração do PDI do Campus por Comissão Local;
▪ 18 – Semana da Pessoa com Deficiência;
▪ 25 a 27 – Semana da Administração;

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 10 a 23/09: férias do servidor Leovegildo Dominice (DERI).
Será substituído pela servidora Socorro de Sousa;
▪ 10 a 19/09: férias do servidor Médico Magno;
▪ 10 a 19/09: férias da servidora Jocília Alves (DE).
Será substituída pelo servidor Maycon Wernz;
▪ 10 a 23/09: férias do servidor Hawllyson Rocha (CPGP).
Será substituído pela servidora Lucilene Melo.

ifmaviana.net
IFMA—Instituto Federal do Maranhão—Campus Viana
@ IFMA Campus Viana

