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do NAPNE, técnicos de informática do

ENSINO

Campus

envolvidos

no

projeto,

três

professores do IFMA e cinco profissionais da

CAMPUS IMPLANTA SISTEMAS
DE ACESSIBILIDADE

área de Educação do Município de Viana.
Segundo a Coordenadora do NAPNE,
Erika Ferreira, esse tipo de ação só vem a

Os sistemas computacionais DOSVOX e NVDA
vão facilitar o acesso às informações e dar
autonomia aos estudantes com deficiência
visual

somar às práticas inclusivas e possibilitam o
desenvolvimento educacional deste público
da Educação Especial. “A instrumentalização
de novas ferramentas tecnológicas acrescenta

Com o objetivo de promover novas
possibilidades para a permanência de alunos
com deficiência visual e contribuir para um
espaço democrático, o Instituto Federal do
Maranhão (IFMA) Campus Viana, por meio do
Núcleo de Atendimento as Pessoas com
Necessidades
(NAPNE),

Educacionais
implantou

computacionais

(DOSVOX

Especificas

dois
e

sistemas
NVDA)

no

laboratório e na biblioteca do Campus. A
proposta é facilitar o acesso à informação e
dar autonomia aos estudantes com esse tipo
de

deficiência,

otimizando

o

ensino-

aprendizagem com espaços inclusivos.
Primeiramente houve a aquisição das
ferramentas tecnológicas (NVDA e DOSVOX).
Em seguida, a Coordenadoria de Tecnologia
da Informação (CTI) do Campus Viana
implantou as mesmas ferramentas nos
computadores da Biblioteca e do Laboratório,
totalizando 22 maquinas e 44 implantações.
Para fins da manipulação das ferramentas, o
professor Francisco Silva, Licenciado em
Informática, se responsabilizou por receber
capacitação no Centro de Apoio Pedagógico
ao Deficiente Visual (CAPDV) e logo depois
capacitou no dia oito de novembro a equipe

praticidade e funcionalidade necessárias à
concretização
referentes

de

ao

tarefas

processo

fundamentais
de

ensino

e

aprendizagem”. Outro fator importante é a
formação e atualização do professor, de
modo que as tecnologias sejam de fato
incorporadas no currículo escolar, e não vistas
apenas como um complemento,” declarou.
Com a implantação desses dois novos
sistemas, o Núcleo de Atendimento às
Pessoas

com

Específicas

Necessidades

(NAPNE)

Educacionais

propõe

concretizar

algumas das competências dispostas na
Resolução 015, de 27 de fevereiro de 2015, do
IFMA, dentre elas, a de propor a formação
continuada

da

promover

ações

comunidade
que

escolar

envolvam

e
a

sensibilização e formação de servidores para
as práticas inclusivas.

que ocorreu na semana anterior). Tiveram
acesso ainda à Igreja e a “SEDE” – União
Beneficente Negra Rural Quilombola dos
Moradores de S. Cristóvão, onde aprenderam
mais sobre a história do lugar e observaram
instrumentos e trajes do Boi de São Cristóvão.
Em seguida, caminhando pelas ruas do local,
os alunos chegaram até a Escola Municipal

NEABI PROMOVE III SEMANA
DA CONSCIÊNCIA NEGRA DO
CAMPUS VIANA

“Dinares

Pinheiro”,

onde

ocorreu

a

apresentação do boi mirim, que encerrou o
momento.

A história do negro no Brasil é marcada

Desta forma, contribui-se para tecer

e

uma nova relação entre a comunidade

discriminações, dentre elas destaca-se a

vianense e sua história de luta e resistência

escravidão. Para fugir das péssimas condições

travada nos territórios quilombolas até a

de vida a que eram submetidos, foram

atualidade, assim como, permitir aos alunos e

surgindo os quilombos, onde os escravizados

servidores do IFMA conhecer mais da cultura

fugidos se refugiavam e criavam pontos de

em que a instituição está inserida.

por

inúmeras

desigualdades,

lutas

resistência e convívio em que sua cultura e
identidade eram resgatadas. Neste sentido, o
NEABI promoveu no dia 27 de novembro,
uma visita à comunidade quilombola “São
Cristóvão” (afastada 20 km do centro da
cidade), com o objetivo de aproximar a
comunidade escolar da realidade local,
enquanto se valoriza a diversidade cultural de
um dos pontos de resistência da cidade de
Viana.
A visita ocorreu através de uma
parceria entre o campus Viana, o Conselheiro
Claudeir (responsável por conduzir o grupo
em campo) e a Prefeitura de Viana (que
cedeu transporte escolar ao campus).
Primeiramente, os alunos conheceram
mais sobre a tradicional Festa do Divino
Espirito Santo (uma das maiores da região e
tradicional da comunidade de São Cristóvão,

composto de cinco disciplinas totalizando
de 60 horas. Entre as disciplinas ministradas,
Noções de Agroecologia e Conservação de
Solo e Água. Segurança do Trabalho no Meio
Rural, Zootecnia Geral, Noções de Gestão e
Empreendedorismo Rural e Direito Ambiental.
Foram certificados 24 alunos.

EXTENSÃO
CAMPUS CERTIFICA ALUNOS
EM CURSO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL
As

atividades

responsáveis
ambientais,

por
o

que

agropecuárias
grandes
pode

são

impactos
resultar

na

diminuição da qualidade de vida da população
e do ambiente. Por isso, o Campus, através do
Departamento de Extensão ofertou curso de
Desenvolvimento Rural Sustentável que teve
como público-alvo jovens e adultos, filhos de
agricultores concluintes do ensino médio. O
objetivo é conscientizar jovens do município
de

Viana-MA sobre

a

importância

da

manutenção e preservação dos recursos
naturais disponíveis na região.
O curso ocorreu no mês de novembro,

PESQUISA
ABERTAS VAGAS PARA PÓS DE
ENSINO DE CIÊNCIAS E MEIO
AMBIENTE
O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Santa Inês/ Viana abri
inscrições para o curso de Pós-graduação lato
sensu (especialização) em Ensino de Ciências
e Meio Ambiente. São ofertadas cem (100)
vagas distribuídas para os campi Santa Inês e
Viana destinadas aos graduados das áreas de
concentração do curso ou áreas correlatas,
conforme disposto em edital disponível em
(https://viana.ifma.edu.br/concursos-eseletivos/)
O

Candidato

deverá

efetuar

sua

inscrição

diretamente

nos

sites

interpretação de LIBRAS/Língua Portuguesa

ou

ao possibilitar as trocas de itens lexicais como

https://viana.ifma.edu.br, das 11h do dia 09

um instrumento inovador em redes sociais,

de novembro de 2018 até às 23h59min de 07

reduzindo as distâncias e facilitando o

de dezembro de 2018. A taxa de inscrição

processo de integração desses profissionais

custa R$ 50,00 (cinquenta reais). O processo

ao tornar mais eficientes as trocas linguísticas

seletivo será realizado por meio de avaliação

por tradutores interpretes de LIBRAS. Além de

de currículo e entrevistas. O resultado deve

ser de fácil acesso pela mobilidade da

ser divulgado até o dia 19/02/2019. O curso

aplicação, o tradutor intérprete pode não só

tem carga horária total de 440 horas com

obter

aulas presenciais aos sábados no campus

relacionar, inferir, se expressar e aprender

conforme escolha do candidato no ato da

novos sinais. A ferramenta pode ser utilizada

inscrição.

em tempo real, individualmente ou em dupla

https://santaines.ifma.edu.br

informações,

mas

também

criar,

por estes profissionais. Além da disseminação

PROJETO CO-LIBRE: uma
aplicação móvel colaborativa
para disseminação da LIBRAS

da língua o avatar propicia aos interpretes o
uso de imagens desse mecanismo em 3D.
A pesquisa é economicamente viável,
com

modelagem

de

acordo

com

as

O projeto de pesquisa de modalidade

orientações da Engenharia de Software, bem

PIBIT/2018 tem por objetivo desenvolver uma

como a compatibilidade com o sistema

aplicação móvel colaborativa, Co-Libre, para

operacional móvel Android. Todas as etapas

disseminação e divulgação de sinais em

do projeto visam o uso de ferramentas

LIBRAS, propiciando a integração entre

gratuitas. Nos processos de modelagem e

tradutores e intérpretes de LIBRAS/Língua

animação do avatar tridimensional será

portuguesa.

utilizada a plataforma open source Blender, e

Essa iniciativa surgiu da parceria entre

para a etapa de design e prototipação da

os campi Viana e Monte Castelo com as

interface de usuário será empregado o

professoras: Eveline Sá, doutora em Ciência

frameworks gratuito de desenvolvimento

da Computação; e Érika Ferreira especialista

web, AngularJS. As imagens a seguir ilustram

em LIBRAS e conta ainda com a participação

a

um

colaborativa.

aluno

graduando

bolsista,
do

Curso

Crystian
de

Marinho

Sistema

de

Informação do IFMA.
A

proposta

constitui-se

em

uma

ferramenta que está sendo desenvolvida
como uma aplicação móvel colaborativa que
auxiliará

o

processo

de

tradução

e

interface

preliminar

da

aplicação

terminando o ensino fundamental sem o
domínio básico em Matemática”. Diante
desse cenário, o professor acredita que o uso
de jogos educativos pode facilitar o ensino e a
aprendizagem dessa disciplina.
Este
desenvolver

projeto

tem

atividades

como
que

objetivo

utilizam

os

softwares educacionais, em particular jogos
disponíveis na internet, como ferramenta
facilitadora de ensino e aprendizagem de
Matemática

para

alunos

do

ensino

fundamental de 7º e 8º ano. As atividades são
Avatar de mulher e afrodescendente - representa o
público de interpretes de LIBRAS

planejadas e executadas no Laboratório de
Informática do IFMA Campus Viana, pelo
aluno

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
PARTICIPAM DE PROJETO
SOBRE JOGOS EDUCACIONAIS
DE MATEMÁTICA

pesquisador

Jamim

Azai

Cutrim

Marinho, que cursa o 2º período do curso
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.
No final do projeto serão feitas análises
sobre o desempenho dos alunos durante as
atividades no laboratório, entrevista com suas

Em outubro, 40 alunos selecionados do

professoras e comparativo entre as médias

ensino fundamental da escola municipal

escolares antes e após o projeto, para apurar

Manoel Soeiro iniciaram a participação no

o impacto que esta abordagem trouxe na

projeto

aprendizagem em Matemática desses alunos.

de

pesquisa

“USO

DE

JOGOS

EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
DE 6º AO 9º ANO PARA PROPORCIONAR UM
AMBIENTE FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
EM MATEMÁTICA”, sob a coordenação dos
professores Francisco da Conceição Silva
(Informática) e Fernando Pereira de Oliveira
(Matemática).
Segundo o professor Fernando, “os
resultados obtidos na última avaliação do
PISA

(sigla

em

inglês

para

Programa

Internacional de Avaliação de Estudantes) e
na Prova Brasil, ambas realizadas em 2015,
apontaram

que

muitos

alunos

estão

PROJETO POTENCIALIZA:
campus desenvolve software
para alunos com deficiência
intelectual

serem utilizadas para o desenvolvimento
do jogo (em andamento).
A

implementação

do

software

educacional, de fato, será realizada durante o
primeiro semestre de 2019, conforme metas

O projeto trata da concepção de um
software educacional, na abordagem de jogo
educativo, denominado Potencializa, para o
ensino das habilidades matemáticas iniciais
em discentes com Deficiência Intelectual (DI)
de nível leve e O projeto está sob a
coordenação dos professores Francisco da
Conceição Silva (Informática) e Fernando
Pereira de Oliveira (Matemática) e tem como
bolsista Jefferson Costa Trindade, aluno do 2º
período

do

curso

técnico

em

Desenvolvimento de Sistemas. Participam
ainda do projeto a professora Erika Patrícia
Martins Ferreira (Libras) e, como voluntários,
os alunos Carlos Vandson Camara Costa e

estabelecidas no projeto.
Para

o

professor

Francisco

da

Conceição Silva, um dos coordenadores do
projeto, a maior contribuição do software
Potencializa no contexto educacional está na
possibilidade

de

apropriação

do

conhecimento por parte do discente nas
atividades trabalhadas, a fim de que o
discente

possa

situações

de

transferi-lo
sua

vida

e

para

outras

criar

novos

conhecimentos a partir disso.
O projeto tem reconhecimento através
de publicações em anais de eventos nacionais
e internacionais, como pode ser verificado
nos links abaixo:

Marcos da Cruz Cutrim.
Com implantação no dia 01/08/2018,
algumas atividades estão sendo realizadas no
projeto Potencializa, tais como:


Realização

de

bibliográfica

conduzindo as discussões para educação
especificamente

a

DI

(concluída);


Análise e proposição de melhorias nos
recursos

audiovisuais

do

software

(concluída);


Proposição de novas atividades a serem
implementadas (em andamento);



(Anais TISE 2014) [Trabajos Presentados
(Software Educativo)]

pesquisa

sobre a teoria histórico-cultural (thc),

especial,

Nuevas Ideas en Informática Educativa

Seleção e ampliação das habilidades
técnicas em relação às ferramentas a

http://www.tise.cl/volumen10/III.html
Resumos Simpósio Hipertexto 2012
https://issuu.com/simposiohipertexto/docs/r
esumos-simposio2012

representado

pelas

servidoras:

Lucilene

Rodrigues de Melo e Jeane Santos Gomes.
O evento foi um dos mais proveitosos,
pois ainda contou com o treinamento de
Conformidade Contábil, Análise de Balancete
e o SIAFI como instrumento de trilha de
auditoria, com a instrutora Rosaura Haddad
Barros, onde o próprio balancete do IFMA
fora

utilizado

como

instrumento

de

aprendizagem.

ADMINISTRAÇÃO

Além desse treinamento, também fora
ofertado o treinamento para os CEOFs dos
campis com o Curso Execução Orçamentária e

COORDENADORA DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA E CONTADORA DO
CAMPUS VIANA PARTICIPAM
DO X ENCONTRO DE
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
DO IFMA
Nos dias 28, 29 e 30 de novembro foi
realizado o X Encontro de Encerramento do
Exercício, em São Luís-MA; o Chefe do
Departamento de Orçamento e Finanças
(DEOF), Juariedson Lobato, realiza o evento
no final de cada exercício para repassar
orientações do MEC e Setorial Contábil aos
coordenadores
Execução

das

Orçamentária

Coordenações
e

Financeira

de
e

Contadores dos Campi.
Na mesma oportunidade, foi realizada a
premiação dos 4 melhores

Campi no que

tange a execução orçamentária, financeira e
Contábil. Em 1º lugar ficou o Campus
Açailândia, em 2º o Campus Viana, em 3º o
Campus São Luís-Centro Histórico e em 4º
lugar o Campus Grajaú. O Campus Viana foi

Financeira no SIAFI com o instrutor Stéphano
Leite dos Santos, que teve como objetivo a
apresentação do SIAFI, a atualização das
rotinas de execução, o aprofundamento do
conhecimento teórico e a realização de
exercícios teóricos e práticos quanto à
execução orçamentária e financeira, sendo
estes de suma importância para os CEOFS,
pois ao final do curso já foi possível
compreender a estrutura do orçamento
público, o ciclo orçamentário e financeiro,
diferenciar crédito de recurso, dentre outros
assuntos pertinentes a essa categoria.
O evento, também, é um importante
momento de confraternização e interação
entre os servidores do IFMA, sendo um dos
mais importantes da atividade meio desta
Instituição.

DÍARIAS
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 de Ensino 2018 que será
realizada no IFMA Campus São Luís Monte Castelo no período de 30 a 01/11/2018.
Viana (29/10/2018)
São Luís (01/11/2018)
São Luís (01/11/2018)
Viana (01/11/2018)
Valor das Diárias: R$ 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4777/18
Nome do Proposto: ELIZABETH FERREIRA MARTINS
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de um treinamento para as Coordenadorias de Gestão de Pessoas
na Reitoria, localizada na cidade de São Luís-MA. Este treinamento será ofertado pela PROPLADI.
Viana (05/11/2018)

São Luís (09/11/2018)

São Luís (09/11/2018)

Viana (09/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 870,00
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 4960/18
Nome do Proposto: DIANA SOUSA SILVA CORREA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ CAP
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 no período de 30 a 01/11/2018.
Viana (29/10/2018)

São Luís (01/11/2018)

São Luís (01/11/2018)
Viana (01/11/2018)
Valor das Diárias: R$ 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 no período de 30 a 01/11/2018.
Viana (29/10/2018)
São Luís (01/11/2018)

São Luís (01/11/2018)
Viana (01/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 713,82

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5221/18
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ GAB
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da Reunião da Rede de Diretores Gerais e da 88ª Reunião
Ordinária do Colégio de Dirigentes, que será realizado na cidade de Buriticupu-MA, nos dias 13 e 14/11/2018.

Viana (13/11/2018)
Buriticupu (15/11/2018)

Buriticupu (15/11/2018)
Viana (15/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 487,11
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5222/18
Nome do Proposto: PAULO ROBSON COSTA MUNIZ
Cargo ou Função: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ CTIC
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Encontro dos Servidores de TI do IFMA 2018, a ser realizado na
cidade de São Luís-MA na Reitoria.
Viana (26/11/2018)

São Luís (29/11/2018)

São Luís (29/11/2018)

Viana (29/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5223/18
Nome do Proposto: ANTÔNIO SERGIO MOURA SOUSA
Cargo ou Função: TÉCNICO DE LABORATÓRIO INFORMÁTICA/ DRCA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Encontro dos Servidores de TI do IFMA 2018, a ser realizado na
cidade de São Luís-MA na Reitoria.
Viana (26/11/2018)

São Luís (29/11/2018)

São Luís (29/11/2018)

Viana (29/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5247/18
Nome do Proposto: VERÍSSIMO NASCIMENTO RAMOS DOS SANTOS
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do GT de Avaliação do IFMA, a ser realizado nos dias 13 e 14 de
novembro de 2018 no auditório da Reitoria.
Viana (03/09/2018)

São Luís (07/09/2018)

São Luís (07/09/2018)

Viana (07/09/2018)

Valor das Diárias: R$ 734,64

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5248/18
Nome do Proposto: ADRIANO FREIRE EVERTON
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CLCC
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 2ª Semana da Contratação Pública, que irá ocorrer na cidade de
São Luís-MA, no período de 19 a 23/11/2018.
Viana (18/11/2018)

São Luís (24/11/2018)

São Luís (24/11/2018)

Viana (24/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 1.269,25
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5249/18
Nome do Proposto: MAYCON CESAR PEREIRA WERNZ
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do Workshop CLIL – Content Language Integrated Learning, que
acontecerá dia 07/11/2018 no auditório da Reitoria do IFMA.
Viana (06/11/2018)

São Luís (08/11/2018)

São Luís (08/11/2018)

Viana (08/11/2018)

Valor das Diárias: R$ 534,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5250/18
Nome do Proposto: JEANE SANTOS GOMES
Cargo ou Função: TÉCNICA EM CONTABILIDADE/ CEOF
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do X Encontro de Encerramento de Exercício do IFMA 2018, que
irá ocorrer na cidade de São Luís-MA, no período de 28 a 30/11/2018.
Viana (27/11/2018)

São Luís (01/12/2018)

São Luís (01/12/2018)

Viana (01/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 914,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5252/18
Nome do Proposto: LUCILENE RODRIGUES DE MELO
Cargo ou Função: CONTADORA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do X Encontro de Encerramento de Exercício do IFMA 2018, que
irá ocorrer na cidade de São Luís-MA, no período de 28 a 30/11/2018.
Viana (27/11/2018)

São Luís (01/12/2018)

São Luís (01/12/2018)

Viana (01/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 914,42

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

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 DEZEMBRO
▪ 01 – Simulado Geral do semestre;
▪ 02 – Processo Seletivo de Cursos Técnicos;
▪ 05 – Lançamento de Edital – Programa Mulheres Mil;
▪ 12 – Confraternização de final de ano;
▪ 16 a 19 – Jogos dos servidores em Santa Inês;
▪ 18 – Reunião do Conselho de Classe;
▪ 19 – Reunião de apresentação do PDI para a comunidade;
▪ 20 – Encerramento do semestre letivo e férias docentes;
SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 11 a 21/12: férias do servidor Adriano Everton.

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

