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GABINETE
A DIREÇÃO GERAL INFORMA A
COMUNIDADE DO CAMPUS
VIANA
O Gabinete da Direção Geral do IFMA
Campus Viana realiza os seguintes informes:
I – Liberação de 01 (uma) Função
Comissionada de Curso para o Campus Viana,
após conclusão dos trabalhos do GT de
Pessoal da Rede de Diretores Gerais;
II – Criação do GT pela Reitoria para
implantação do Ponto Eletrônico nos Campi e
Reitoria
do
IFMA,
para
TécnicosAdministrativos e Docentes em 2019;
III – Criação de GT pela Reitoria/ Rede
de Diretores Gerais para regulamentação das
“Cooperativas-Escola” a serem implantadas
nos campi agrícolas;
IV – Aprovação do Curso de PósGraduação Lato Sensu em Ciências e Meio
Ambiente, em parceria com o Campus Santa
Inês, para oferta de 50 vagas em 2019;
V – Aquisição de 01 (um) código de
vaga de Técnico em Agropecuária para
nomeação em 2019;
VI – Participação do Diretor Geral Fabio
Lustosa na inauguração do Campus Itapecuru
em 22/10/2018;
VII – Participação do Diretor Geral
Fabio Lustosa no II Fórum de Administração e
Infraestrutura – FADIN no Campus Caxias, no
período de 24 a 26/10/2018;
VIII – Participação do Diretor Geral na
Reunião Extraordinária da REDE para tratar
sobre assuntos relacionados à área de Pessoal
(Processos Eletrônicos);
IX - Participação do Diretor Geral na
Reunião Técnica para a realização do II Curso
de Aquicultura/VIANA, sob a coordenação da
Reitoria (PROEXT/ASSCOM) e do Campus São
Luís – Maracanã, a realizar-se em dezembro
de 2018, na cidade de Viana-MA;

ENSINO
ESTUDANTES PARTICIPAM DE
PROJETO SOBRE CONSCIÊNCIA
POLÍTICA
O Campus Viana realizou, nos dias 03 e
04 de outubro de 2018, o Projeto Consciência
Politica que teve como objetivo promover a
cidadania através de uma conscientização
política no Instituto Federal no Município de
Viana - Maranhão.
A equipe do projeto aplicou um
questionário de consciência política a fim de
observar em que medida o cidadão tem
consciência da importância do voto.
Participaram da atividade 279 pessoas.
Nos dias 03 e 04, os estudantes
participaram de um Seminário Politica e
Cidadania. Na oportunidade, os alunos do
Curso
Desenvolvimento
de
Sistemas
apresentaram uma comunicação oral com o
tema “Fake News na política” bem como
apresentaram o resultado das respostas do
questionário e os alunos do Curso de
Administração
apresentaram
uma
dramatização de consciência política.
Segundo a coordenadora do projeto,
professora Diana Correa “promover um
espaço para a reflexão sobre a política, tema
tão importante para a sociedade é
fundamental para a formação cidadã da
comunidade acadêmica, uma vez que, todas
as decisões políticas interferem diretamente
na vida de cada cidadão”.

ALUNOS DO CAMPUS VIANA
PARTICIPAM DO SEMINÁRIO
DE INTEGRAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
DO IFMA
Durante os dias 09 e 10 de outubro, os
alunos Jefferson Trindade e Patrícia Cutrim,
além do servidor Leovegildo Neto,
representaram o Campus Viana durante o
Seminário de Integração da Representação
Estudantil do IFMA, realizado no auditório da
Reitoria. Participaram do evento estudantes e
servidores que atuam na área de assistência
ao educando das diversas unidades do IFMA.
O Seminário promoveu o encontro
entre comunidade discente e a alta gestão da
instituição, para debater temas pertinentes
ao movimento estudantil no âmbito do
Instituto e no atual panorama brasileiro e foi
realizado pela Diretoria de Assuntos
Estudantis (DAE), vinculada à Pró-reitoria de
Ensino (PROEN).
Além da interlocução direta dos
participantes com os gestores, a programação
do Seminário abrangeu palestra sobre a
representação estudantil na atualidade (com
a assistente social Diana Batalha Jardim, chefe

do
Departamento
de
Assuntos
Estudantis/DAE do Campus Maracanã), e o
diálogo sobre a implantação e consolidação
dos grêmios nos campi (com a estudante
Camila Pedrosa, Diretora Nacional da União
Brasileira de Estudantes Secundaristas/UBES
para o segmento de Escolas Técnicas, e
coordenadora-geral do Grêmio Estudantil
Edson Luís, do Campus Monte Castelo).
Ao final do encontro, foi definido que
os alunos se organizarão para formar um
grupo voltado para a elaboração de proposta
de diretório ou associação de grêmios, o qual
constituirá de uma representação de todas as
representações discentes dos campi. Outra
proposta foi de se realizarem encontros
regionalizados entre os representantes, a fim
de que mais alunos possam participar das
discussões no sentido de fortalecer o
movimento estudantil.

CONSELHO DE CLASSE MUDA
DINÂMICA DE ATUAÇÃO
A Coordenação do Conselho de Classe
junto ao Departamento de Ensino e Setor
Pedagógico do Campus Viana mudou a
dinâmica de atuação do Colegiado com
objetivo de melhorar o acompanhamento dos
alunos em condições de baixo rendimento
acadêmico.
Desde sua implementação, o Conselho
realizava a cada bimestre apenas uma reunião
com seus respetivos membros. A partir do
segundo semestre de 2018, a dinâmica
obedece três etapas: Pré-Conselho - realizado
pelo setor pedagógico com cada turma;
Reunião Ordinária do Conselho de Classe com todos os membros e Pós-Conselho - com
a devolutiva dos encaminhamentos aos

coordenadores, setor pedagógico, CAE,
NAPNE e representantes de turmas.
Essa mudança possibilita subsidiar as
discussões na reunião do conselho já que a
Coordenação de Apoio Pedagógico – CAP
realiza rodas de conversa com as turmas,
encaminha
a ficha do Pré-Conselho ao
professor que deve ser devolvida ao CAP para
compilamento dos dados facilitando a
elaboração de relatórios e planos de ações
para melhoria da qualidade do ensino
ofertado.

EXTENSÃO
EGRESSOS DO CAMPUS VIANA
REALIZAM CURSO DE
MONTAGEM E MANUTENÇÃO
Entre os dias 04 de setembro e 04 de
outubro do ano 2018 foi realizado o curso de
extensão de Montagem e Manutenção de
Computadores no IFMA Campus Viana.
O curso foi elaborado a partir da
solicitação por parte de ex-alunos do Curso
Técnico em Informática que viram a
necessidade
de
complementar
os
conhecimentos adquiridos no decorrer de sua
formação. O Curso Técnico em Informática
tem seu foco no desenvolvimento de um
raciocínio lógico algorítmico para a
construção de sistemas computacionais com
vistas a solucionar os mais diversos
problemas.
O curso de Montagem e Manutenção
foi dividido em três módulos. No primeiro
módulo, o Prof. Maycon César trabalhou a
disciplina Inglês Técnico, no qual os alunos se
familiarizaram com os diversos termos

técnicos da computação utilizados no
cotidiano e que muitas das vezes não
possuem tradução para o português.
Em seguida o Prof. Marlon Farias
ministrou
a
disciplina
de
Sistemas
Operacionais na qual foi trabalhado com os
alunos rotinas de backup e restauração de
sistema, boots com Sistema Operacional
Linux, além de demonstração do processo de
formatação e instalação do Sistema
Operacional Linux Ubuntu.
O último módulo ficou a cargo dos
técnicos de informática Antônio Sergio e
Paulo Robson que apresentaram todas as
partes
internas
do
computador,
demonstrando como manusear de forma
correta e segura, o procedimento de
montagem, desmontagem e limpeza, o
processo de diagnóstico dos principais
problemas no hardware e reparo/substituição
de equipamentos.

CAMPUS VIANA CAPACITA
APENADOS EM UNIDADE DA
APAC
Durante o mês de outubro, o Instituto
Federal do Maranhão (IFMA), Campus Viana
ofertou a 26 internos assistidos pela
Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados APAC cursos de qualificação
profissional nas áreas de empreendedorismo
e avicultura. O objetivo é promover a inclusão
social, de forma digna, e oportunizar a
capacitação de pessoas que estão à margem
da sociedade ou em fase de ressocialização
através de cursos Formação Inicial e
Continuada (FIC).
Na oportunidade, os professores
Veríssimo Santos e Lucas Fernandes foram até
as instalações da APAC de Viana e, em seis (6)
encontros
diários,
passaram
seus
conhecimentos para os apenados presentes.
No último encontro, realizado no dia 17 de
outubro, foi realizada também a certificação.
Estiveram presentes na certificação o Diretor
Geral do Campus Viana Fábio Lustosa e a
Presidente da APAC de Viana, Irmã Maria
Cristina, servidores do IFMA e colaboradores
da APAC.
A Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (APAC) é uma entidade civil
de direito privado, com personalidade jurídica
própria, dedicada à recuperação e à
reintegração social dos condenados a penas
privativas de liberdade. O trabalho da APAC
dispõe de um método de valorização humana,
vinculado à evangelização. Busca também, em
uma perspectiva mais ampla, a proteção da
sociedade, a promoção da Justiça e o socorro
às vítimas. A Irmã Cristina enfatizou “a
necessidade de outros campi realizarem
parcerias com as APAC em outras localidades
do estado e promoverem cursos para um
público desprovido de oportunidades”.

ALUNOS DO CAMPUS VIANA
REALIZAM VIAGEM DE
ESTUDO À SEDE DA UFMA E
IFMA
O Campus Viana realizou no dia 19 de
outubro de 2018 uma Viagem de Estudos,
com os alunos do Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas, à Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) e à Diretoria de
Gestão de Tecnologia da Informação
(DiGTI/REITORIA/IFMA), localizados em São
Luis-MA.
Na UFMA, sob a condução do professor
Dr. Tiago Bonini, chefe do Departamento de
Informática (DEINF), os alunos foram
apresentados ao curso de Ciência da
Computação, conheceram a estrutura
organizacional do DEINF, os laboratórios de
pesquisa e algumas pesquisas em andamento.
Em todos esses momentos, muitos
questionamentos foram feitos e respondidos.
Na sequência, foi realizada a visita à
DiGTI/REITORIA/IFMA. Os visitantes foram
apresentados à equipe da DiGTI, sob a

condução de Leonardo Brito Rosa, onde
foram abordados os diversos projetos que são
realizados pela equipe de desenvolvimento,
dentre os quais, o Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP). Foram
apresentadas ainda as técnicas e ferramentas
utilizadas no desenvolvimento dos diversos
sistemas que o IFMA trabalha.
Segundo relatos dos alunos, eles
puderam vivenciar um ambiente que
proporciona a produção do conhecimento
científico para além da sala de aula. Tiveram
contato com novas possibilidades em suas
vidas, no que diz respeito ao uso da
tecnologia na criação de soluções para os
mais diversos problemas da vida. Puderam
ainda conhecer um ambiente profissional de
desenvolvimento de software, em que
diversas pessoas estão envolvidas na
construção do SUAP e outros sistemas
disponibilizados pelo IFMA.
Aos professores, fica a satisfação em
poder proporcionar aos alunos novas
experiências de aprendizagem como esta,
aliando teoria e prática que ampliam as
possibilidades de aprendizado e aumenta a
rede de contatos dos alunos com o mundo da
tecnologia e as pessoas envolvidas nesse
processo.

CONCURSO DE POESIA MARCA
III SEMANA DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA DO CAMPUS
VIANA
Entre os dias 23 e 29 de outubro é
comemorada a SEMANA NACIONAL DO
LIVRO E DA BIBLIOTECA. Para marcar a data,
a Biblioteca do IFMA Campus Viana promoveu
a III SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
com o tema: ANTÔNIO CÂNDIDO: DIREITO À
LITERATURA. O projeto tem como objetivo
promover a Biblioteca, o livro, incentivar o
hábito da leitura além de contribuir em prol
do ensino, pesquisa e extensão acadêmica.
Na oportunidade, foram desenvolvidas
diversas atividades culturais dentre elas o I
Concurso de Poesia com entrega de troféus
aos ganhadores, apresentação musical,
declamação de poesias e roda de conversa
com o poeta vianense Jediael Everton Cutrim.
Além da participação de alunos e servidores
do Campus participaram também do

Concurso alunos da rede municipal e
estadual; recuperandos da Associação de
Proteção e Assistência ao Apenado (APAC) e a
comunidade vianense como um todo.
Para a aluna Natalhi Oliveira Carvalho,
do Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas e ganhadora do primeiro lugar no
Concurso de Poesia o evento “é de grande
importância, pois desde sua infância gostava
de escrever e ler poesias, mas com a correria
da vida adulta essas práticas ficaram
esquecidas e o concurso reacendeu essa
paixão. Viana está de parabéns por ter uma
escola como o IFMA que abre suas portas não
só para os alunos, mas para que toda
comunidade vianense possa mostrar seus
talentos”.

Patrícia Cássia Matos dos Santos, 3° lugar no
concurso de poesia.

finalistas do Concurso

Poeta vianense Jediael Cutrim

Natalhi Oliveira Carvalho, 1° lugar no concurso de
poesia. Nome da poesia: Lindas Lembranças

Momento de declamação livre ao público

Raysa Valéria Silva Facuri, 2° lugar no concurso de
poesia. Nome da poesia: Oração de um sertanejo

Antônio Cândido, nosso homenageado

PESQUISA
ALUNOS DO CAMPUS VIANA
SÃO CAMPEÕES NA XV
JORNADA DE FOGUETES NO
RIO DE JANEIRO
A competição é nacional e os alunos do Campus
Viana competiram com outras equipes
formadas por estudantes de Cursos Técnicos e
Ensino Médio.

Alunos do Curso Técnico subsequente
em Desenvolvimento de Sistemas do Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) Campus Viana
foram premiados como campeões na XV
Jornada de Foguetes / Turma 1, realizada em
Barra do Piraí/RJ de 22 a 25 de outubro. A
competição deu o título de campeões aos
times que conseguiram lançar os seus
foguetes a mais de 150 metros de distância. O
evento reuniu 45 equipes de várias escolas
brasileiras.
Os estudantes Antonio Marcos Patricio
Castro, Carlos Vandson Camara Costa Aires e

Jefferson Costa Trindade já haviam
participado da XXI Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica (OBA) e XII Mostra
Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Eles fazem
parte do projeto de pesquisa “Lançamento de
Foguetes:
Uma
Proposta
Para
a
Experimentação Científica”, orientado pelo
professor de Matemática Fernando de
Oliveira.
Segundo o professor, os próprios
alunos confeccionaram os foguetes com
garrafa pet e a base com canos de PVC de
20mm. Na jornada, eles produzem uma
reação química entre vinagre e fermento em
pó para gerar a pressão necessária ao
lançamento,
colocando
em
prática
conhecimentos de Física, Matemática e
Química. “Esses experimentos despertam o
gosto pela ciência, experimentação e
investigação”, analisa o docente.
Um dos membros da equipe, o aluno
Jefferson Trindade destacou a ajuda dos
professores do campus que os ajudaram a
melhorar o seu desempenho. “Fizemos
muitos testes em Viana. Foram mais de 6
meses de preparação e tivemos que rever
vários conceitos da Física e Química para
chegarmos à aerodinâmica e a pressurização
ideal”, conta. O estudante pretende dar
continuidade ao projeto de pesquisa e diz ter
expectativa de receber um convite para a
MOBFOG de 2019.

TECNOLOGIA ASSISTIVA,
PALESTRAS, EXPOSIÇÕES E
MINICURSOS MARCARAM
SNCT DO CAMPUS VIANA
O Campus Viana realizou nos dias 24
e 25 de outubro atividades da IV Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia que este
ano teve como tema: “Ciência para a redução
das desigualdades” e subtema “ Uso social

da ciência e tecnologia como ferramenta de
combate à desigualdade social”.
A mesa de abertura do evento contou
com
a
presença
da
diretora
de
Desenvolvimento
Educacional
Jodelma
Mendes, que na ocasião representava o
Professor Fábio Lustosa - Diretor Geral do
Campus, a chefe do Departamento de
Pesquisa e Pós-graduação do Campus –
Cidrônia Buriti e a professora de LIBRAS, Érika
Patrícia. Participaram ainda servidores,
terceirizados, alunos de escolas públicas e
privadas do município e pessoas da
comunidade vianense. A palestra de abertura
intitulada “Abordagem sobre as contribuições
da ciência para redução das desigualdades”,
foi ministrada pelo professor Dr. Ângelo
Rodrigo Bianchini (UFMA).
O evento contou com palestras, mesa
redonda, minicursos, exposições de jogos,
materiais didáticos realizados pelo NAPNE,
produção de vídeo pelo NEABI, apresentação
de jogos e aplicativos digitais que visam à
utilização da ciência para redução das
desigualdades sociais, além da exposição de
projetos de pesquisa desenvolvidos entre
2017 e 2018.
Durante a semana foi realizado
também o Seminário de Iniciação Científica
do IFMA – Campus Viana (SEMIC), com a
apresentação dos projetos de pesquisa
desenvolvidos por meio dos programas de
iniciação científica institucionais, na vigência
2017/2018 para o público interno e para
alunos de algumas escolas do município de
Viana com intuito de expandir o
conhecimento das pesquisas desenvolvidas
no IFMA campus Viana para a comunidade
externa.
A programação contou com a
participação de servidores da Secretaria
Municipal de Educação do município que
atuam na coordenação de educação especial,
visando ampliar seus conhecimentos a
respeito do uso das tecnologias assistivas para
a redução das desigualdades, especialmente
as desenvolvidas para pessoas com
deficiência. Participaram também estudantes

da escola estadual Marcelino Campelo e da
escola privada Príncipe da Paz que, além de
prestigiarem os trabalhos desenvolvidos,
conheceram a estrutura do Campus e os
cursos ofertados pelo Instituto. Para a
Diretora de Ensino, Jodelma Mendes, “a
Semana de Ciência e Tecnologia representa
um
momento
de
estreitamento
e
aproximação entre as atividades científicas
realizadas no Instituto e a comunidade ao seu
entorno. Destaca-se nesse processo a
importância do IFMA enquanto instituição que
fomenta práticas de iniciação científica com
alunos que ainda estão concluindo a educação
básica e que já vivenciam atividades que
envolvem ensino - pesquisa e extensão, o que
revela seu compromisso com a missão
institucional”.

NEABI exibe vídeo na SNCT sobre lenda que é
narrada em uma das principais tribos indígenas
de Viana. A lenda defende o respeito e a
preservação da natureza. O texto para edição das
imagens foi coletado oralmente, transcrito e
adaptado pelos alunos para a produção do curta
usando a técnica stop motion.

Tecnologia Assistiva: jogos digitais: Top Speed desenvolvido para alunos com deficiência visual;
Jogo “Participar e Soma” para alunos com
deficiência intelectual.

Palestra de abertura do professor Dr. Ângelo
Rodrigo Bianchini(da UFMA)

Projeto Colibri desenvolvido pelo Napne Viana em
parceria com o campus Monte Castelo O Colibri é
um aplicativo que visa disseminar a LIBRAS e a
troca colaborativa entre intérpretes.

Minicurso: Contribuições da Teoria HistóricoCultural para a educação inclusiva - Professor
Ângelo Rodrigo Bianchini (UFMA).

Mesa redonda com o Tema: “Sexualidade em
Pauta”.

Jogo: SIM CITY - Objetivo: Simular o
gerenciamento/administração de uma cidade. Por
exemplo, investimento em saúde e educação o
simulador vai mostrando a melhoria do índice de
qualidade de vida na cidade.

Oficina de Pesquisa realizada pelo Prof. Anderson
Meireles (chefe do Departamento de Pesquisa Campus Santa Inês).

Exposições de trabalhos do I SEMIC

exercício 2019 possivelmente será de na Ação
20RL R$ 1.003.571,73 (recurso destinado para
manutenção das atividades e para
aperfeiçoamento do Campus). Na ação 2994
possivelmente o orçamento para 2019 será
de R$ 41.829,96 (para dispêndio nos
programas de assistência estudantil).

ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPA
DO II FADIN
A Diretoria de Administração e
Planejamento do Campus Viana este presente
no II Fórum de Administração e Infraestrutura
(FADIN) do IFMA que ocorreu no período de
24 a 26/10/2018 no IFMA Campus Caxias.
O II FADIN trata-se de um evento que
possui como objetivo discutir diretrizes e
integrar ações das áreas administrativas e de
infraestrutura
para
disseminar
o
conhecimento e aperfeiçoar as práticas de
trabalho. Essa edição aconteceu no Campus
Caxias e contou com a presença de 135
servidores, dentre Diretores Gerais, de
Administração, Coordenadores, além de
gestores institucionais das 29 unidades do
IFMA.
No período de realização do Fórum são
realizadas mesas redondas, oficinas e
palestras sobre licitações, patrimônio,
ferramentas de gestão e orientações sobre
novas regras e diretrizes de procedimentos no
âmbito da Administração Pública Federal.
No II FADIN também são apresentados
dados orçamentários do exercício corrente e
dados e projeções para o exercício 2019, onde
o orçamento do IFMA Campus Viana para o

CGP EM FOCO
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas
do Campus Viana informa a comunidade
interna que as etapas de mapeamento das
competências organizacionais e gerenciais já
foram iniciadas durante o mês de outubro. A
Comissão de elaboração do plano realizou, a
priori, a análise documental e, em seguida
partiu para a técnica das entrevistas com os
Diretores do Campus. Ressalta-se que o
mapeamento das competências gerenciais
ainda não está finalizado. Os Coordenadores e
Chefes de setores também serão consultados
para consolidação do referido plano.
As próximas fases, previstas para o mês
de novembro, englobam a descrição das
competências com base nas informações
obtidas nas entrevistas e reuniões de
conscientização com todos os servidores
acerca da importância desse projeto.
Destarte, é necessário frisar que a essência do
processo de planejamento de capacitação é
intrinsecamente democrática e participativa.

Comissão de elaboração do Plano

NQV EM AÇÃO
O
projeto
Mês
do
Servidor
desenvolvido em todo o mês de outubro
representou o marco das atividades do
Núcleo de Qualidade de Vida do Campus
Viana. Tal projeto, que já está no calendário
anual das ações, priorizou a saúde, bem-estar
e o desenvolvimento humano. Dentre as
programações realizadas, destacaram-se café
da manhã, palestra sobre alimentação
saudável, caminhada, passeio na cidade da
Raposa, e curso de auto maquiagem para as
servidoras.
De acordo com os organizadores, a
participação da comunidade interna foi muito
positiva, percebeu-se a motivação da mesma
em contribuir com as atividades. Vale
destacar, que o Núcleo terá uma atuação
efetiva em todo ano de 2019, promovendo
projetos que se coadunarão com as
necessidades dos servidores, em um processo
de “olhar para dentro” e observar o que
precisa ser feito para propiciar maior
qualidade de vida no trabalho, seguindo o
lema de que servidores motivados são
aqueles valorizados em todos os âmbitos.
Assim, seja um partícipe dessa ideia, dê
sugestões de atividades. O NQV é uma
construção coletiva em prol do coletivo.
Abaixo, segue um resumo em fotos de
todo projeto Mês do Servidor:

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4359/18
Nome do Proposto: PATRICIA FALCÃO GOMES
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar Da elaboração de edital do RDC nº 02/2018 do IFMA Campus
Viana que trata da contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado.
Viana (16/10/2018)
São Luís (16/10/2018)
São Luís (19/10/2018)
Viana (19/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 648,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4360/18
Nome do Proposto: LEOVEGILDO BRANCO DOMINICE NETO
Cargo ou Função: ENFERMEIRO/ DERI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Seminário de Integração da Representação Estudantil do IFMA
que acontecerá no IFMA Reitoria.
Viana (08/10/2018)
São Luís (08/10/2018)
São Luís (10/10/2018)
Viana (10/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 534,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4361/18
Nome do Proposto: THIAGO MOURÃO PEREIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de viagem de estudo para a cidade de São Luís-MA, com o objetivo
de conhecer os laboratórios do IFMA e da UFMA.

Viana (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

Viana (19/10/2018)

Valor das Diárias: R$ 79,48
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4362/18
Nome do Proposto: JOCILIA DE JESUS ALVES MOTA
Cargo ou Função: TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/ DE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de reunião de trabalho – GT Avaliação a ser realizada na CERTEC –
Monte Castelo.
Viana (08/10/2018)

São Luís (08/10/2018)

São Luís (11/10/2018)
Viana (11/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4363/18
Nome do Proposto: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da XV Jornada de Foguetes que irá acontecer no Rio de Janeiro.
Viana (21/10/2018)

Rio de Janeiro (21/10/2018)

Rio de Janeiro (26/10/2018)
Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 1.253,91

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4403/18
Nome do Proposto: LUCILENE RODRIGUES DE MELO
Cargo ou Função: CONTADORA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Viana (24/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 380,04

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4404/18
Nome do Proposto: HAWLLYSON ROCHA COSTA
Cargo ou Função: ADMINISTRADOR/ CPGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: 380,04

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4407/18
Nome do Proposto: JEANE SANTOS GOMES
Cargo ou Função: TÉCNICA EM CONTABILIDADE/ CEOF
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)
Caxias (26/10/2018)

Caxias (24/10/2018)
Viana (26/10/2018)

Valor das Diárias: R$ 380,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4411/18
Nome do Proposto: ELIZABETH FERREIRA MARTINS
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 365,88

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4417/18
Nome do Proposto: VALDIR MARIANO SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ CORREGEDOR
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar a avaliação dos docentes em estágio probatório do IFMA Campus
Viana, pois o servidor é um dos integrantes da Comissão Avaliadora.
São Luís (10/10/2018)

Viana (10/10/2018)

Viana (12/10/2018)

São Luís (12/10/2018)
Valor das Diárias: R$ 495,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4470/18
Nome do Proposto: LUCILENE RODRIGUES DE MELO
Cargo ou Função: CONTADORA
Descrição do Motivo da Viagem: Retirar o token na SERPRO na cidade de São Luís-MA.
Viana (21/10/2018)

São Luís (21/10/2018)

São Luís (22/10/2018)

Viana (22/10/2018)

Valor das Diárias: R$ 375,08
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4471/18
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DIRETOR GERAL
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: 466,29

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4518/18
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de viagem de estudo para a cidade de São Luís-MA, com o objetivo
de conhecer os laboratórios do IFMA e da UFMA.

Viana (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

Viana (19/10/2018)

Valor das Diárias: 79,48
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4519/18
Nome do Proposto: MARLON PEREIRA FARIAS
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de viagem de estudo para a cidade de São Luís-MA, com o objetivo
de conhecer os laboratórios do IFMA e da UFMA.

Viana (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

São Luís (19/10/2018)

Viana (19/10/2018)

Valor das Diárias: 79,48
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4762/18
Nome do Proposto: ADRIANO FREIRE EVERTON
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CLCC
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: 364,71

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4765/18
Nome do Proposto: THIAGO MOURÃO PEREIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento referente à utilização das lousas digitais no IFMA
Campus Santa Inês.
Viana (24/10/2018)

Santa Inês (24/10/2018)

Santa Inês (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)

Valor das Diárias: 475,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4767/18
Nome do Proposto: ELIAKIM MARTINS ARAUJO
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento referente à utilização das lousas digitais no IFMA
Campus Santa Inês.
Viana (24/10/2018)

Santa Inês (24/10/2018)

Santa Inês (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)

Valor das Diárias: 475,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4772/18
Nome do Proposto: JOCILIA DE JESUS ALVES MOTA
Cargo ou Função: TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/ DE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do III EDUTEC e da II Reunião Técnica do Ensino 2018 que será
realizada no IFMA Campus São Luís-Monte Castelo.
Viana (29/10/2018)

São Luís (29/10/2018)

São Luís (01/11/2018)

Viana (01/11/2018)

Valor das Diárias: 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4773/18
Nome do Proposto: ANDERSON GEDEON BUZAR REIS
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DAP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do II FADIN, que acontecerá na cidade de Caxias-MA.
Viana (24/10/2018)

Caxias (24/10/2018)

Caxias (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)
Valor das Diárias: 466,29

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4945/18
Nome do Proposto: CIDRONIA JANICLEBIA BURITI RODRIGUES
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ DPPGI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Reunião de Trabalho para tratar da finalização do Edital de PósGraduação conjunta entre os campi Santa Inês e Viana.
Viana (22/10/2018)

Santa Inês (23/10/2018)

Santa Inês (23/10/2018)

Viana (23/10/2018)

Valor das Diárias: 318,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4949/18
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR NEABI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento referente à utilização das lousas digitais no IFMA
Campus Santa Inês.
Viana (24/10/2018)

Santa Inês (24/10/2018)

Santa Inês (26/10/2018)

Viana (26/10/2018)

Valor das Diárias: 475,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4960/18
Nome do Proposto: DIANA SOUSA SILVA CORREA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR NEABI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do III EDUTEC e da II Reunião Técnica de Ensino que será realizada
no IFMA Campus São Luís-Monte Castelo.
Viana (29/10/2018)

São Luís (29/10/2018)

São Luís (01/11/2018)

Viana (01/11/2018)

Valor das Diárias: 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4962/18
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do III EDUTEC e da II Reunião Técnica de Ensino 2018 que será
realizada no IFMA Campus São Luís Monte Castelo.
Viana (29/10/2018)

São Luís (01/11/2018)

São Luís (01/11/2018)

Viana (01/11/2018)

Valor das Diárias: 713,82

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

PORTARIAS

OFÍCIOS

ORDEM DE SERVIÇO

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

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS NOVEMBRO
▪ 07 – Reunião professores e setor pedagógico;
▪ Início das atividades “Outubro Rosa”;
▪ Atividades do “Novembro Azul”.
▪ 23 – Atividade Consciência Negra.

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 05 a 14/10: férias do servidor Antônio Sérgio (DRCA) sendo substituído pelo servidor Wanderson.
ANIVERSÁRIOS SERVIDORES
▪ 24/11: Jodelma Mendes

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

