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- Ensino: Semana Pedagógica 2019;

GABINETE

O gabinete do Diretor Geral expõe

O gabinete informa que o Diretor

algumas ações do mês de dezembro

Geral participou de Reunião da REDE DE

realizadas:

DIRETORES-GERAIS

1.

ocorrida

no

dia

Realização

do

CURSO

DE

10/12/2018 para tratar dos seguintes

EXTENSÃO em AQUICULTURA, promovido

assuntos:

pela PROEXT/REITORIA, no Campus Viana,

- Regimento Interno dos Campi;

nos dias 13 e 14 de dezembro.

- Câmaras Setoriais da REDE;

2.

Solicitação

à

O gabinete informa que o Diretor

DADMP/DIGEP/PROPLADI de DOCENTES

Geral participou da Reunião do COLÉGIO

das áreas TÉCNICA e NÚCLEO COMUM,

DE DIRIGENTES, ocorrida em 11/12/2018,

para o ano letivo de 2019;

na REITORIA, onde foram tratados os

3.

seguintes assuntos:

orçamentários

-

Lançamento

do

Planejamento

Solicitação atendida de recursos
para

instalação

da

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA do Campus

Estratégico do IFMA pela STEINBEIS;

Viana

- Palestra motivacional “Trabalho em

REITORIA/DAD, no valor de R$262.

Equipe: sucesso e motivação” com o

4.

atleta “Marcelo Negrão” da Seleção

orçamentários para aquisição de LIVROS

Brasileira de Voleibol;

para a BIBLIOTECA do Campus Viana, no

- Comissão Própria de Avaliação;

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

- Reunião de Avaliação da Estratégia –

reais).

PROPLADI;

5.
Recebimento do processo de REDE
LÓGICA para imediata abertura do
processo licitatório em 2019, com vistas à
instalação no Campus Viana (Sede Oficial).

O gabinete comunica que o Diretor
Geral

participou

Reunião

de

(Sede

Oficial)

junto

à

Solicitação atendida de recursos

PLANEJAMENTO com a gestão do Campus
Viana para tratar de AÇÕES a serem
implementadas em 2019, nas seguintes
áreas:
-

Administração

SERVIDORES DE T.I DO
CAMPUS VIANA PARTICIPAM
DO ENCONTRO DE T.I 2018 NA
REITORIA DO IFMA

(Orçamentária/

Financeira);

Com o objetivo de validar o Plano

- Área Técnica (Agricultura/ Aquicultura) –

Diretor de Gestão de Tecnologia da

Povoado São Pedro;

Informação (PDTIC) 2019-2023, além de

- Área Técnica (Administração);

abordar assuntos relevantes sobre o

desenvolvimento
unidades

do

tecnológico
Instituto

das

Federal

do

▪

Padronização

da

Infraestrutura

e

Serviços dos Campi;

Maranhão (IFMA), foi realizado, nos dias

▪ Infraestrutura Básica para os Campi e

26, 27 e 28/11, o Encontro de Servidores

Serviços Básicos para os Campi;

de Tecnologia da Informação 2018. Cerca

▪ Gestão Eletrônica de Documentos:

de 70 servidores da área participaram do

Alfresco

evento, promovido por meio da Pró-

Compartilhamento via SAMBA/NAS;

Reitoria

▪ Monitoramento de Serviços, Suap Edu;

de

Planejamento

e

Desenvolvimento Institucional (Propladi).
A abertura do Encontro teve início

▪

Módulo

x

Google

do

Suap

Drive

I:

x

Eventos,

Remanejamento, Contratos, Gestão da

na segunda-feira 26 de novembro de 2018

Estratégia;

e contou com a participação do Reitor

▪ Módulo Suap II: Pesquisa, Extensão,

Roberto Brandão e do Pró-Reitor de

Cálculos de Pagamentos;

Planejamento

e

Desenvolvimento

▪ Módulo Suap III: CFS, Gerador de Atos,

Institucional,

Carlos

César

QDD e Visitantes;

Teixeira

Ferreira. O Pró-Reitor da Propladi, Carlos
César Teixeira Ferreira, comentou que o
evento é fundamental para a organização
do trabalho e coordenação da área de TI.
“É um encontro que tem como base a
necessidade de alinhar Reitoria e Campi,
em

todas

as

instâncias”.

Buscamos

implementar o PDTIC e apresentar as
novidades na área, com os processos
eletrônicos,

realizar

capacitação

nas

unidades,

discutir

arranjos

e

convergências. São várias as novidades de
TI capitaneadas pela DIGTI, e elas
precisam ser discutidas com as equipes
dos campi”, disse o Pró-Reitor.
Foram discutidos também temas
relevantes como:
▪ Política de Segurança da Informação,
PDTIC e Contratações de T.I;

▪ Modulo Suap IV: Chaves, Refeitorio,
Saúde,
AE,
Ponto,
Transparência,
Comunicação e Colaboração, Lightning
Talks;

essenciais para o êxito desse processo.

ENSINO

Estamos felizes por mais uma vez
alcançarmos nosso objetivo de preencher

MAIS DE 550 CANDIDATOS
FIZERAM A PROVA DO
SELETIVO 2019 EM VIANA

as vagas disponibilizadas pela nossa
instituição”, avaliou a Pró-Reitora.
Para o campus Viana foram 853
candidatos concorrendo a 200 vagas

O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) realizou na tarde deste domingo,
02, as provas do seletivo dos cursos
técnicos 2019. Foram ofertadas 6.600
vagas distribuídas em 29 unidades da
instituição.

Dos

36.461

candidatos

inscritos, cerca de 17% não fizeram a
prova, esse percentual de faltosos foi o
mesmo do ano passado. Os participantes
tiveram quatro horas para responder a 40
questões de múltipla escolha, sendo 20 de
matemática e 20 de português. A previsão
é que o gabarito seja divulgado a partir
desta segunda-feira, 03, no site do IFMA e
nos murais dos campi.

Ensino do IFMA, Ximena Bandeira Maia, o
seletivo correu com tranquilidade em
todas as 27 cidades do Maranhão em que
a prova foi aplicada. “O seletivo do
Instituto envolve números significativos.
Para executar esse trabalho montamos
estrutura

com

quatro

mil

colaboradores, 90 locais de prova e mais
de mil salas de aplicação da prova. Todos
os esforços da comissão central e das
comissões

locais

dos

Administração,

Desenvolvimento

de

Sistemas, Aquicultura e Agricultura. Todos
destinados a alunos que estão concluindo
o terceiro ano ou já concluíram o ensino
médio. O índice de abstenção no Campus
Viana foi de 30,7%, ou seja, de 853
previstos, 262 candidatos faltaram às
provas.
Entre os candidatos que sonham
com uma vaga no Instituto estava o
adolescente

Marcus

Vinícius

Pereira

Santos, “é a primeira vez que faço o
seletivo do IFMA e estou ansioso. Eu
estudei bastante ao longo do ano, me

De acordo com a Pró-Reitora de

uma

distribuídas entre os cursos, técnico em

campi

foram

preparei

e

espero

ter

um

bom

desempenho”, disse o candidato, que
concorre a uma vaga do curso de
Desenvolvimento de Sistemas.
O certame ocorreu em 3 pontos de
presença

diferentes,

nas

Escolas

Raimundo Marcelino Campelo, Nossa
Senhora da Conceição e Manoel Soeiro. A
primeira, por exemplo, local com maior
número de participantes e também por
apresentar

melhor

infraestrutura

de

acessibilidade concentrou os candidatos

com deficiência que solicitaram condição
especial de prova. A maior incidência foi
de candidatos com baixa visão, que
solicitaram prova ampliada.
Para o diretor geral do Campus,
Fábio Lustosa Souza, “o momento é de
agradecimento a todos os servidores e
colaboradores pelo trabalho dedicado,
comprometido e responsável na condução
do Processo Seletivo, o que reforça o
compromisso institucional e o propósito
maior de consolidar o Campus Viana como
referência

na

educação

profissional

técnica de nível médio na Região da
Baixada Maranhense”.
Conforme o edital do seletivo, a
previsão é que o resultado final seja
divulgado no dia 09 de janeiro de 2019 e
as matrículas devem ser feitas a partir do
dia 11 de janeiro. Os candidatos podem
acompanhar a divulgação do gabarito, o
resultado do certame e o calendário de
matrícula na página do seletivo.

SEMESTRE LETIVO É
FINALIZADO COM DIVERSAS
ATIVIDADES
O mês de dezembro, que é o mês
das festas, também é um mês de
encerramento de atividades letivas na
maioria das escolas. No IFMA campus
Viana o período foi marcado pela
realização do 5º simulado geral, evento
tradicional do final de cada semestre,
realização do Conselho de Classe com sua
nova dinâmica e início das férias discentes
e docentes.
O simulado geral contém cinco
questões de cada disciplina cursada no
semestre e a pontuação vale para ajudar
na nota da última etapa. Neste semestre,
foram mais de 70 participantes entre os
alunos dos Cursos de Administração e
Desenvolvimento de Sistemas.
Entre os destaques com maior
número de acertos estão as alunas Loyde
Hellen Morais Rocha (28 acertos) e
Alzinete Lopes de Oliveira (22 acertos) Administração matutino; Jéssica Leite
Oliveira Trindade (32 acertos), Francinalva
Cutrim

Meireles

Administração

(26

noturno;

acertos)
Jamim

Azai

Cutrim Marinho (27 acertos) e Carlos
Vandson Câmara Costa Aires (26 acertos) Desenvolvimento de Sistemas.
O Conselho de Classe realizado no

dia 18 de dezembro teve um “pré-

saber aos interessados que estarão

conselho” com os alunos das turmas uma

abertas

semana antes. O “pré-conselho” é o

Mulheres Mil, para o Curso ELLAS:

momento em que o setor pedagógico

Empreendedorismo Feminino.

as

inscrições

do

Programa

juntamente com a coordenação de curso

Público –alvo: o programa Mulheres

vai até os alunos para escutá-los e, de

Mil do IFMA objetiva viabilizar o acesso de

certa forma, fazer uma autoavaliação da

mulheres em situação de vulnerabilidade

atuação do setor no campus. Foram

social à qualificação profissional com

poucos os casos levados para deliberação

vistas

do conselho de classe.

inserção no mundo do trabalho, a

a

elevação

de

escolaridade,

Com o encerramento do semestre

equidade de gênero e a redução das

no dia 13 de dezembro, os alunos com

desigualdades sociais; valorizando os

bom aproveitamento iniciaram suas férias

saberes

de fim de ano. Os alunos que ficaram para

incentivando o empreendedorismo e

recuperação continuaram com aulas até o

consequentemente a conquista de sua

dia 18.

autonomia.

individuais

e

coletivos,

Serão ofertadas 20 vagas e as
inscrições poderão ser realizadas na sede
do Campus Viana no período de 17 a 19
de dezembro de 2018 no horário das 8h30
às 11h30 e das 14h30 às 17h30.
Para se inscrever, compareça à sede
do campus Viana situado na Av. Luís de
Almeida Couto s/n. (em frente ao terminal
rodoviário). Para maiores informações
Acesse

EXTENSÃO

(https://viana.ifma.edu.br/)

CAMPUS ABRE EDITAL PARA
CURSO DO PROGRAMA
MULHERES MIL
O Diretor Geral do Campus Viana do
Instituto

Federal

de

Educação

o

do

Maranhão, no uso de suas atribuições, faz

edital:

tecnologia de camarão, o curso trouxe
Lucas Cunha.
Para o coordenador do curso de
Aquicultura e pesca em Viana, Weverson
Almagro, o curso de extensão vai valorizar
o piscicultor rural local. “Esse curso vai ser
um divisor de águas para a baixada
maranhense, pois a tecnologia que está
sendo gerada por meio dos profissionais

VIANA RECEBE CURSO DE
EXTENSÃO EM
AQUICULTURA E PESCA
Durante os dias 13 e 14 de dezembro os
produtores locais participaram de
palestras com os maiores nomes da
aquicultura e piscicultura do Brasil.

produtivos

de

O diretor-geral do IFMA Campus
Viana, Fábio Lustosa, lembrou a trajetória
do campus no incentivo de cursos
voltados para a área de recursos naturais.
“Ano que vem teremos o primeiro curso
técnico em Aquicultura. Mais importante

Com o objetivo de apresentar os
sistemas

que trouxemos aqui é enorme”, declarou.

aquicultura

considerados mais eficientes e socializar

que formar técnicos o IFMA quer formar
cidadãos empreendedores”, afirmou o
diretor.

as tecnologias de produção para as

O ex-ministro da Pesca e professor

espécies com maior potencial produtivo

da Fundação Getúlio Vargas, Altemir

do

do

Gregolin, falou sobre a capacidade de o

Maranhão (IFMA) Campus Viana realizou,

Maranhão se tornar um grande produtor

nos dias 13 de 14 de dezembro, o curso

na área de aquicultura e piscicultura. “O

de extensão em aquicultura e pesca.

Maranhão é um estado promissor. Eu

Assim, cerca de 200 produtores locais do

tenho confiança que o Brasil será um

município de Viana e arredores puderam

grande

participar de várias palestras com os

consequentemente, o Maranhão também.

maiores nomes da área, como o ex-

Vocês têm todas as condições de se tornar

ministro

um dos maiores produtores do país”,

Estado,

Fundação

o

da

Instituto

Pesca

Getúlio

e

Federal

professor

Vargas,

da

Altemir

produtor

nessa

área

e,

avaliou o ex-ministro.

Gregolin, o especialista em manejo e

O Reitor do IFMA, Roberto Brandão,

produção de Tilápia, André Camargo, e

comentou a importância de qualificar a

para falar sobre produção, manejo e

mão de obra local. “É preciso despertar a

cadeia

produtiva

local.

Queremos

Já o produtor Eliseu Gomes, que

qualificar quem já trabalha com esse setor

também mora em Itans no povoado de

e os novos que virão com mão de obra

Matinha, contou como o curso pode

especializada. Temos que virar a página

melhorar a sua produção de peixes. “Em

de Estado em potencial para Estado

2006 eu iniciei criando peixe em viveiro

produtor. É inadmissível que o Maranhão

escavado (tipo de espaço para criar peixes

fique alheio a todo o potencial que ele tem

por meio de máquinas, no solo). E quando

para oferecer”, disse.

iniciamos não tinha essa tecnologia de

Participaram

do

evento

três

hoje.

Nós

não

trabalhávamos

com

presidentes da associação de piscicultores

sistemas de renovação de água, insumo

da baixada maranhense, técnicos na área

de qualidade, então esse curso vem

de

dos

aprimorar o nosso projeto que vem

Quilombolas de Matinha (Cacoal), IFMA

crescendo a cada ano em média de 25% a

Maracanã, IFMA São Luís-Monte Castelo,

30%. Nós começamos com uma produção

IFMA

SENAR,

de 60 toneladas. Hoje somos mais de 84

Campus

produtores associados e produzimos em

Pinheiro, Prefeitura de Paço do Lumiar e

torno de duas mil toneladas por ano. Com

piscicultores de Arari, Vitória do Mearim,

esse curso podemos aumentar a produção

Matinha (Itans), Viana, Nova Olinda, Santa

com eficiência”, declarou.

aquicultura,

Viana,

SEBRAE,

representante

AGERP,

SAGRIMA,

AGED,
UFMA

Rita, Carolina e Ribamar.
Piscicultura

com

tecnologia

– Carlos

Pinheiro Gomes, que é piscicultor e mora
na região de Itans no povoado de
Matinha, comentou a importância de ter
esse curso sendo oferecido para a região.
“Um curso desses aqui em Viana é
importante para os pequenos produtores,
porque

eles

adquirem

muito

conhecimento e com conhecimento a
gente está com tudo na mão. O
conhecimento que a gente pega aqui a
gente aplica nas fazendas dentro dos
nossos pequenos negócios”, disse.

equipe feminina enfrentou o polo 3 e

PESQUISA

garantiu a medalha de bronze com o
placar de 7x1.
No

Servidores de férias em Janeiro/19.

atletismo,

o

campus

foi

representado pelas servidoras Elizabeth
Martins, Natália Guterres e Wanderson
Pereira. Este último conseguiu nosso

ATIVIDADES
ESPORTIVAS/
COMEMORAÇÕES

melhor

resultado

na

modalidade

conquistando um 4º lugar.
Na natação o campus ganhou
destaque com o professor Thiago Mourão

CAMPUS VIANA PARTICIPA DA
5ª EDIÇÃO DOS JOGOS DOS
SERVIDORES

conquistando duas medalhas de bronze
nos 20 m e no revezamento. Outro
esporte

no

qual

o

campus

teve

representação foi o vôlei de dupla com os
O evento que está na quinta edição,
reuniu mais de 250 servidores em Santa

servidores

Paulo

Robson

e

Thiago

Mourão.

Inês entre os dias 13 e 15 de dezembro. O
Campus Viana contou com a participação
de 19 servidores entre técnicos e
docentes e teve sua estreia na edição com
o jogo de futsal masculino contra a equipe
de Pinheiro.
No dia seguinte, 14, foi a vez de a
equipe feminina entrar em quadra contra
a equipe do polo 1 (Reitoria e Maracanã).

Delegação do campus Viana

O placar foi de 1 x 0 para o polo 1. No
mesmo dia à tarde, a equipe masculina
enfrentou o time do campus Zé Doca. Os
dois times do campus Viana ainda
jogariam outra partida à noite: time
feminino contra o polo 5 (Açailândia) e o
masculino contra o campus anfitrião.
No último dia de competições, a

Equipe feminina de futsal recebendo a medalha de
bronze

feira), os servidores do Campus reuniramse para celebrar mais um ano de trabalho,
de

conquistas,

de

lutas

e

companheirismo. O local escolhido para a
Confraternização foi o Grand Lagus Park
Hotel, onde os servidores vivenciaram
momentos de descontração, homenagens

Dupla de vôlei

e um delicioso jantar. Estiveram presentes
servidores do quadro efetivo do IFMA e
também os servidores terceirizados que
muito contribuem para o crescimento do
Campus.
Na ocasião, a servidora Jocília
recebeu uma homenagem dos demais
colegas

em

agradecimento

ao

seu

trabalho desenvolvido durante os três

Equipe de Atletismo

anos em que trabalhou no Campus. Em
outro momento, o Diretor Geral Fábio
Lustosa Souza fez um discurso de
agradecimento a todos pelo trabalho
desenvolvido ao longo do ano de 2018,
destacando a importância de cada um
dentro da Instituição e reforçou que o
trabalho em equipe é peça fundamental
para o sucesso do IFMA Campus Viana.

Equipe de futsal masculino

SERVIDORES DO CAMPUS
VIANA TEM MOMENTO DE
CONFRATERNIZAÇÃO
Como já é tradição no Campus Viana
todo final de ano o momento de
confraternização,

em

2018

não

foi

diferente. No dia 12 de dezembro (quarta-

ADMINISTRAÇÃO
SERVIDORES LOTADOS NA
DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAM
DE TREINAMENTO
Nos dias 05 a 07/12 os servidores
Anderson Gedeon, Hawllyson Rocha,
Lucilene

Melo

e

Jeane

Santos

participaram do treinamento Tesouro
Gerencial Avançado.
O objetivo do treinamento foi
capacitar

os

operacionalizar

servidores
o

sistema

para
tesouro

gerencial com ênfase na extração de
relatórios para o acompanhamento da
Execução Orçamentária e Financeira.
Essa capacitação possibilitará para
os

atores

orçamentário

envolvidos
terem

no

mais

processo
clareza

e

conhecimento e assim possam subsidiar o
gestor principal na tomada de decisões. O
curso

foi

ofertado

pela

Gestão

Treinamento na cidade de São Luís-MA.

Servidores do IFMA Campus Viana
juntamente com o Instrutor do Curso

DÍARIAS
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
PCDP: 5254/18
Nome do Proposto: LUCILENE RODRIGUES DE MELO
Cargo ou Função: CONTADORA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do curso Tesouro Gerencial Avançado e suas alterações recentes: a
funcionalidade do sistema e sua prática em relatório de gestão, que irá ocorrer na cidade de São Luís-MA, no
período de 05 a 07/12/2018.
Viana (04/12/2018)

São Luís (08/12/2018)

São Luís (08/12/2018)
Viana (08/12/2018)
Valor das Diárias: R$ 914,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5256/18
Nome do Proposto: HAWLLYSON ROCHA COSTA
Cargo ou Função: ADMINISTRADOR/ CPGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do curso Tesouro Gerencial Avançado e suas alterações recentes: a
funcionalidade do sistema e sua prática em relatório de gestão, que irá ocorrer na cidade de São Luís-MA, no
período de 05 a 07/12/2018.
Viana (04/12/2018)

São Luís (08/12/2018)

São Luís (08/12/2018)

Viana (08/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 914,42

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5257/18
Nome do Proposto: JEANE SANTOS GOMES
Cargo ou Função: TÉCNICA EM CONTABILIDADE/ CPGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do curso Tesouro Gerencial Avançado e suas alterações recentes: a
funcionalidade do sistema e sua prática em relatório de gestão, que irá ocorrer na cidade de São Luís-MA, no
período de 05 a 07/12/2018.
Viana (04/12/2018)

São Luís (08/12/2018)

São Luís (08/12/2018)
Viana (08/12/2018)
Valor das Diárias: R$ 914,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5793/18
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 89ª Reunião
Ordinária do Colégio de Dirigentes, que será realizada na cidade de São Luís-MA, nos dias 10 e 11/12/2018.
Viana (10/12/2018)

São Luís (12/12/2018)

São Luís (12/12/2018)

Viana (12/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 631,79
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5928/18
Nome do Proposto: PATRICIA FALCÃO GOMES
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar o contrato do RDC nº 01/2018 do IFMA Campus Viana que trata da
contratação da construção da subestação de energia e realizar os ajustes do RDC nº 02/2018 do IFMA Campus
Viana.
Viana (17/12/2018)

São Luís (19/12/2018)

São Luís (19/12/2018)

Viana (19/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 466,19
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 5930/18
Nome do Proposto: ELIZABETH FERREIRA MARTINS
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CGP
Descrição do Motivo da Viagem: Renovar seu token A3 na SERPRO, localizada no Ministério da Fazenda na
cidade de São Luís-MA.
Viana (16/12/2018)

São Luís (17/12/2018)

São Luís (17/12/2018)

Viana (17/12/2018)

Valor das Diárias: R$ 370,36

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

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 JANEIRO
▪ 07 a 10/01 – Período de rematrícula;
▪ 01 a 24/01 – Período de matrícula (alunos novos);
▪ 29/01 – Término das férias docentes;
▪ 31/01, 01/02 e 04/02 – Semana Pedagógica;

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 02 a 31/01: férias do servidor Fabio Lustosa;
▪ 02 a 31/01: férias do servidor Anderson Gedeon;
▪ 07 a 16/01: férias da servidora Jodelma Mendes;

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

