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GABINETE

público e de estudantes. Em Viana, uma

O gabinete informa que o Diretor

diretrizes traçadas no Plano. O presidente

Geral Fabio Lustosa Souza estava em gozo

da Câmara Municipal, Valter Antônio

de férias durante o mês de Janeiro, sendo

Mendes Serra, mencionou a parceria que

substituído pelos servidores Jodelma

o campus do IFMA mantém com os

Mendes e Leovegildo Branco.

gestores da cidade, com resultados

comissão de vereadores conheceu as

significativos.

Para

ele,

o

maior

conhecimento quanto ao planejamento

ENSINO

institucional da unidade de ensino para os
próximos anos reforça essa cooperação.

PDI DO CAMPUS VIANA É
APRESENTADO À
COMUNIDADE

Do ponto de vista discente, o aluno
Jefferson Costa Trindade, do segundo

Ao encerrar as atividades de 2018,
em dezembro passado, integrantes da
Comissão

Central

responsável

pela

elaboração e sistematização do Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFMA
(PDI), com vigência de 2019 a 2023,
haviam percorrido 25 pontos de presença
do Instituto, onde se reuniram com as
respectivas comunidades para debater
sobre o documento. Nos dias 18 e 19, os
locais dos encontros foram as unidades da
região da Baixada Maranhense (nas
cidades de Alcântara, Pinheiro e Viana),
completando-se 86,2% do total de campi
e campi avançados do Instituto, o que
confirma o PDI 2019-2023 como uma

Os encontros de apresentação do
PDI 2019-2023 nos campi do Instituto
ainda

como

destaque

do

curso

Técnico

em

Desenvolvimento de Sistemas (forma
subsequente), ressaltou a importância de
o corpo estudantil também ter feito parte
do processo de elaboração do PDI, o que
favoreceu uma melhor compreensão
quanto à estrutura do campus e ao
funcionamento

das

atividades

desenvolvidas, e sobretudo do que se
planeja para o futuro.
“O planejamento sempre foi uma
peça-chave para o Campus Viana”, disse
Fábio Lustosa Souza, diretor-geral da
unidade, destacando a experiência de
gestão dos servidores envolvidos na
elaboração do documento. O gestor
apontou como ponto forte do PDI no

construção coletiva e democrática.

tiveram

período

a

participação de representantes do poder

âmbito do Campus a mudança definitiva
para a sede própria, cuja obra está
prevista para ser entregue nos próximos
meses. Atualmente, a unidade funciona

em espaço cedido pela gestão municipal,
e as novas instalações irão direcionar as
ações planejadas. Para Jodelma Castelo
Branco

Mendes,

da

Diretoria

de

Desenvolvimento Educacional (DDE) e
presidente da comissão local no Campus
Viana, o PDI contempla tanto as ações
pedagógicas quanto administrativas, o
que permite aos servidores, alunos e
comunidade terem uma visão abrangente
do

que

vem

especialmente

sendo
do

alcançar até 2023.

que

realizado,
se

e

pretende

CAMPUS REALIZA MATRÍCULA
DOS APROVADOS NO
SELETIVO DE CURSOS
TÉCNICOS
No dia 14 de janeiro de 2019
iniciou-se o período de matrícula de
candidatos

aprovados

no

processo

seletivo de cursos técnicos do IFMA com
término 24 de janeiro. Atendendo a
orientação do chefe do registro escolar do
Campus, Antônio Sérgio, criou-se através
de portaria uma comissão de matrícula
composta por 9 servidores para facilitar a
realização das matrículas diretamente no
SUAP.
O processo de matricula ocorreu em
perfeita normalidade com apenas duas
matrículas indeferidas em razão dos
candidatos não atenderem especificações
do Edital nº 49, 17 de agosto de 2018.
Outra situação apontada foi a
dificuldade de alguns candidatos que
concorreram pelo sistema de cotas em
comprovar renda (até 1,5 salário e meio
per capta) e escolaridade cursada em
escola

pública. Essa primeira

etapa

finalizou-se com 168 matrículas efetivadas
de 193 previstas, o que demandou a
convocação de candidatos excedentes
para preencher as vagas não ocupadas.

vindas.
Segundo o Diretor-Geral do Campus
Viana, o Prof. Dr. Fábio Lustosa, "o
momento em que se discute a implicação
das novas tecnologias da informação e
comunicação no processo educacional, o
Campus Viana traz, em sua sexta edição
da Semana Pedagógica, a apresentação da
temática "Tecnologias Educacionais e
Metodologias

Ativas:

possibilidades",

na

algumas

perspectiva

da

"Educação 4.0", com a presença do
renomado palestrante da UFMA, o Prof.
Dr.

João

Batista

Bottentuit

Junior).

Acrescenta, ainda, que "esta discussão

VI ENCONTRO PEDAGÓGICO
MARCA INÍCIO DO ANO LETIVO
NO CAMPUS VIANA

abre espaço para o redimensionamento
das práticas pedagógicas de nossos
professores, na medida em que estes têm

No período de 31 de janeiro a 4 de

a possibilidade de vislumbrar formas

fevereiro de 2019 aconteceu no IFMA-

outras de condução de sua práxis escolar,

Campus Viana o VI Encontro pedagógico,

e com isso fomentar a construção do

cujo tema foi: “METODOLOGIAS ATIVAS:

autoconhecimento discente ao longo de

Quebrando

suas aulas", no decorrer do ano letivo de

Paradigmas”.

A

sugestão

desse tema foi feita pelos próprios

2019.

uma

O encontro pedagógico consolidou

reflexão acerca da dinamicidade do

informações gerais sobre a instituição,

processo

a

buscando direcionar o trabalho no ano

criatividade dos mesmos para tornar suas

letivo de 2019. Com esse intuito as

aulas mais atrativas, eficientes e eficazes.

palestras do evento visaram organizar a

docentes

A

objetivando

educativo

abertura

foi

suscitar

e

despertar

realizada

pelo

metodologia

educativa

e

trabalhista,

professor Fábio Lustosa e a diretora de

assim como discutir melhorias para estes

Ensino do Campus, Jodelma Mendes, que

processos. A professora Diana aproveitou

recepcionaram os servidores com um café

a oportunidade para palestrar sobre o

da manhã e uma mensagem de boas -

“Planejamento e Organização de Eventos

Científicos”

solicitando

cuidado

nas

METODOLOGIAS

ATIVAS:

Algumas

nomenclaturas dos eventos, além de

possibilidades. Encerramos o encontro

apresentar algumas orientações para

com esta palestra enriquecedora que

organizar todo o processo de organização

fomentou discussões e trouxe diversas

de eventos no Campus. Em seguida, cada

possiblidades de inserir metodologias

departamento e coordenação tiveram

ativas

oportunidade de expor suas atividades do

aprendizagem,

ano 2018 e apresentar o plano de ações

aplicativos que podem tornar as aulas

para 2019. No dia 01, a coordenadora de

mais interessantes, dinâmicas e criativas,

Gestão de Pessoas do Campus apresentou

onde os alunos podem de fato passar de

aos servidores o Plano Contínuo de

telespectadores para protagonistas da sua

Capacitação,

aprendizagem.

que

tem

por

objetivo

sistematizar as capacitações de servidores
considerando as competências levantadas
durante a primeira do plano.
Para

Elizabeth

Martins,

coordenadora do plano, “esse momento
representou a etapa de internalização da
importância desse instrumento de gestão
para o Instituto, haja vista que permite o
direcionamento

de

políticas

de

capacitação e otimização do orçamento. A
ideia

da

apresentação

na

semana

pedagógica consistiu em clarificar a
relevância de cada servidor nas próximas
fases do referido projeto, que serão
implantadas nos meses de fevereiro e
março, ratificando a concepção de que o
Plano Contínuo de Capacitação refletirá
uma construção coletiva.”
O Ponto alto do encontro foi a
palestra do Professor Dr. João Batista
Bottentuit Junior que abordou o tema:
TECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS

E

no

processo
bem

de

como

ensino
jogos

e

empreendedorismo

(20h),

Marketing

(20h) e Oratória (10h). Em parceria com a
Defensoria

Pública

do

Estado,

a

coordenação da Agerp da Região e setor
de saúde do Campus, haverá 10 horas de
palestras motivacionais e orientativas
com os temas: Violência contra a mulher,
Saúde da Mulher e Empoderamento
Feminino.
As

EXTENSÃO

atividades

fortalecem

as

discussões as ações sobre o mês da
Mulher. O referido projeto será realizado

CAMPUS REALIZA
MATRÍCULAS DE ALUNAS
SELECIONADAS PARA CURSO
DO PROGRAMA MULHERES
MIL

no período 11/03 a 27/03 do ano 2019. O
curso tem o caráter de extensão haja vista
que

o

mesmo

deseja

alcançar

principalmente a comunidade carente que
não tem como custear um curso de

Durante os dias 14 a 18 de janeiro

capacitação na rede privada. Como

foram realizadas as matrículas das alunas

metodologia, optamos pelos seguintes

selecionadas para o projeto intitulado

procedimentos: aula expositiva dialogada,

ELLAS: Empreendedorismo Feminino, em

palestras, uso de materiais impressos,

consonância com as políticas de gênero,

lousa digital, feira de negócios, dentre

de equidade, de inclusão e de ações

outros.

afirmativas, em favor da redução das
desigualdades
violência

de

preocupação

sociais

e

gênero
precípua

combate
tem

a

à

como

qualificação

profissional de mulheres que vivem em
condição de vulnerabilidade social no
município de Viana - Maranhão.
Como

proposta

didática,

promoveremos um curso de capacitação
com carga horária de 60 horas. No curso
serão contempladas as disciplinas de

nas

PESQUISA

despesas

com

manutenção

da

máquina pública para assim podermos
solicitar o remanejamento orçamentário,

Servidores de férias em Janeiro/19.

assim a Diretoria Geral e a Diretoria de
Administração agradece a toda equipe
deste Campus.

ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS VIANA RECEBE
LIVROS, AR CONDICIONADO E
MOBÍLIA DURANTE O MÊS DE
JANEIRO
Durante o mês de Janeiro o IFMA
Campus

Viana

recebeu

os

livros,

equipamentos de ar condicionados e
mobília adquiridos no exercício 2018. O
total do recurso de investimento aplicado
foi de R$ 269.676,48 (duzentos e sessenta
nove mil e seiscentos e setenta seis reais
e quarenta e oito centavos).
Do

total

foram

aplicados

R$

15.783,10 (quinze mil e setecentos e
oitenta três reais e dez centavos) em
materiais permanentes, R$ 159.879,00
(cento e cinquenta e nove mil e
oitocentos e setenta e nove reais) em
mobília e R$ 94.014,38 (noventa e quatro
mil e quatorze reais e trinta e oito
centavos)

em

aparelhos

de

ar

condicionado.
Esse montante investido só foi
possível
servidores

graças
do

a

toda

Campus

equipe
Viana

de
que

entenderam a necessidade de economizar

DÍARIAS
Não existiram diárias lançadas a servidores durante o mês de Janeiro 2019.

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

PORTARIAS

OFÍCIOS

ORDEM DE SERVIÇO (NÃO EXISTIRAM ORDENS DE SERVIÇOS
EMITIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO)

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

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS FEVEREIRO
▪ 05 a 08/02 –Semana de ambientação;
▪ 11/02 – Início do prazo de trancamento de matrícula e transferência
interna e externa;
▪ 11/02 – Início do prazo para aproveitamento de estudos;
▪ 28/02 – Entrega do Plano de Ensino;

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 18 a 28/02: férias da servidora Lucilene Melo;
▪ 19 a 28/02: férias do servidor Hawllyson Rocha;

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

