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GABINETE

serão realizadas por meio do SUAP.
Enquanto

CAMPUS CONVOCA ELEIÇÕES
PARA CONSELHO DIRETOR

as

inscrições

para

representação sindical e de egressos
serão feitas de forma de forma presencial,
no protocolo do campus, e as eleições

O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana lançou, no dia 5, os
editais que regulamentam a primeira
eleição para composição do Conselho

destes, no formato de assembleias. A
previsão é que a posse coletiva e
instalação do Condir aconteça no início de
junho, conforme estabelecem os editais.

Diretor (Condir). Estabelecido através
da Resolução CONSUP/IFMA nº 124, de 10
de dezembro de 2018, o Conselho é o
órgão máximo no âmbito do campus e
tem natureza consultiva e deliberativa nas
dimensões

acadêmica,

administrativa,

financeira,

patrimonial

e

disciplinar.

Presidido pelo diretor-geral do campus, o
órgão será composto por representantes
da gestão do campus, dos técnicos

Saiba mais
Com a aprovação do Regimento Interno
dos campi, na forma da Resolução
124/2018, todos os campi do IFMA
passaram a contar com um Conselho
Diretor, que deverá ser composto por
membros da comunidade interna e
externa.

administrativos, do corpo docente, do

ENSINO

corpo discente, de egressos, da sociedade
civil, de sindicato e da Reitoria. O período
de inscrições de candidatos vai de 8 a 10
de abril.

CAMPUS ABRE CONSULTA
PÚBLICA SOBRE OFERTA DE
CURSO DE AGRICULTURA

Acesse os editais:
Eleição de membros egressos
Eleição de representante sindical
Eleição da comunidade interna:
(docentes, técnicos administrativos e
discentes)
As inscrições dos candidatos a
representante dos segmentos docente,
técnico administrativo e discente, assim
como as eleições para esses segmentos,

O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana pretende oferecer o
Curso da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio na forma Integrada ao Ensino
Médio em Agricultura na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para
tanto,

está

realizando

uma consulta

pública para verificar o interesse da
população local e da Região.

O curso é voltado para alunos

Na primeira etapa, onde realizamos o pré

maiores de 18 anos que concluíram o

- conselho, a equipe pedagógica se reuniu

Ensino

com os discentes de cada turma dos

Fundamental,

simultaneamente

possibilitando

uma

Habilitação

cursos

técnicos:

Profissional Técnica e o Ensino Médio,

Administração,

num tempo mínimo de três anos.

Desenvolvimento

O objetivo da consulta é levantar

Agricultura,

Aquicultura
de

e

Sistemas.

Na

oportunidade, os discentes relataram as

informações sobre a identidade própria

principais

da Educação de Jovens e Adultos,

encontradas durante a primeira etapa do

considerando

semestre letivo.

as

situações

e

especificidades, os perfis dos estudantes e

dificuldades

O setor Pedagógico orientou os

as faixas etárias, pautando-se pelos

alunos

princípios de equidade, diferença e

dificuldades

proporcionalidade

e

monitoria, solicitarem reforço com os

contextualização dessa modalidade de

professores, e organizarem seus horários

educação. Participe e dê sua opinião!!

de estudo em casa, de forma a consolidar

na

apropriação

sobre

como

como:

superar

essas

participarem

da

a aprendizagem iniciada em sala de aula.
As demais demandas apresentadas pelos
alunos são discutidas no Conselho com os
professores,

NAPNE,

entre

outros

etapa, o

setor

envolvidos.
Na

segunda

pedagógico

se

reuniu

com

os

representantes de turmas e professores
Figura 1 – Logo da Consulta Pública

SETOR PEDAGÓGICO REALIZA
REUNIÕES DO CONSELHO DE
CLASSE

dos respectivos cursos. Na ocasião, os
membros do Colegiado avaliaram o
processo ensino aprendizagem e fizerem
os encaminhamentos necessários para
melhoria desse processo tais como:

Nos dias 16 a 25 de abril de 2019, a

disponibilização de material impresso

Coordenadoria de Apoio Pedagógico do

para os alunos que não tem acesso à

Campus Viana realizou as Reuniões

internet

Ordinárias do Conselho de Classe que

dispositivos tecnológicos; Atendimento da

foram organizadas em duas etapas.

CAE, CAP e NAPNE aos alunos que

ou

que

não

dispõem

de

apresentam

dificuldades

de

aprendizagem, dificuldades emocionais
entre outras. Pra a diretora de ensino do

CAMPUS VIANA PARTICIPA DE
CAPACITAÇÃO SOBRE O
PROJETO EMPODERA IFMA

Campus Jodelma Mendes, esse momento
é

fundamental

no

processo

ensino-

aprendizagem, uma vez que possibilita a
reflexão

e

intervenção

na

prática

pedagógica tanto dos docentes quanto da
atuação da direção, da equipe pedagógica
com os demais segmentos que atuam no
apoio ao ensino’.

Nos dias 08 e 09 de abril, a servidora
Luanny Brito, representado o Campus
Viana,

participou

do

Encontro

de

Formação Escola de Lideranças para
Meninas, que faz parte do Projeto
EMPODERA

IFMA.

Realizado

pela

Diretoria de Assuntos Estudantis, em
parceria com ONG Plan International, a
ação

teve

por

objetivo

capacitar

servidoras de todos os campi do IFMA no
intuito de atuarem em suas unidades,
como multiplicadoras da iniciativa Escola
de Liderança para Meninas.
As oficinas realizadas durante a
capacitação
Figura 1 - Conselho de Classe do curso técnico em
administração

abordaram

temas

como

identidade, desigualdade, gênero, raça,
etnia, direitos humanos, democracia,
cidadania, empoderamento e liderança,
além de refletir sobre leis e marcos
importantes para a luta dos direitos das
mulheres.
Segundo a servidora, o objetivo
principal do PROJETO EMPODERA IFMA é
reaplicar

todos

os

trabalhos

e

metodologias da Escola de Liderança para
Figura 2 - Conselho de Classe do curso técnico em
Desenvolvimento de Sistemas

Meninas nos campi, de modo a constituir
novas

turmas,

fortalecimento

de

propiciando

o

capacidades

em

meninas com até 20 anos de idade,
realçando

temas

de

promoção

de

igualdade de gênero, participação e

influência no contexto político.

em Ciências e Meio Ambiente nos campi

As próximas etapas do Projeto

Santa

Inês

(matutino)

e

Viana

EMPODERA IFMA incluem a reprodução

(vespertino). A especialização é uma ação

da capacitação para as servidoras do

inédita nos dois campi e tem uma carga

Campus que tenham interesse pela

horária de 440 horas, com 100 vagas

temática e que desejem participar do

ofertadas.

PROJETO para, então, a formação de

Pela

manhã,

os

alunos

foram

turmas da Escola de Liderança com as

recepcionados no auditório do campus

nossas alunas. Além de ações voltadas

pela professora Simone Maidel, bem

para a promoção de datas importantes

como contou com a presença do diretor-

como: Dia Nacional de Combate ao Abuso

geral do Campus Viana, Fábio Lustosa

e à Exploração Sexual de Crianças e

Souza, e os servidores Anderson Gedeon

Adolescentes

Buzar e Hawllyson Rocha.

(18

de

maio),

Dia

Internacional da Menina (11 de outubro),

Compuseram a mesa diretiva: o

e Dia Internacional dos Direitos Humanos

diretor-geral de Santa Inês, Aristóteles de

(10 de dezembro).

Almeida Lacerda Neto; o diretor-geral do
Campus Viana, Fábio Lustosa Souza; o
chefe do Departamento de Pesquisa e
Pós-Graduação,

Anderson

Araújo

Meireles; e o professor doutor Rafael
Matos Lindoso, adjunto do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão (IFMA), em atuação na PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

PESQUISA

Inovação (PRPGI).
VIANA - No turno vespertino, a aula

CAMPUS REALIZA AULA
INAUGURAL DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU

magna aconteceu no Campus Viana, com
a presença dos servidores de Santa Inês,
do diretor-geral Aristóteles Lacerda, do
Chefe do DPPGI, Anderson Meireles; e da

SANTA INÊS – No último sábado (13), nos

servidora do gabinete do campus, Nágila

turnos matutino e vespertino, ocorreu a

Maria Silva. Todos prestigiando a abertura

aula magna do curso de pós-graduação

das aulas da pós em Viana.

Com a mesa diretiva composta pelo
diretor-geral do Campus Viana, Fábio
Lustosa Souza, o diretor-geral de Santa
Inês, Aristóteles de Almeida Lacerda Neto,
e o chefe do Departamento de Pesquisa e
Pós-Graduação, Lucas Fernandes da Silva,
que também é o coordenador responsável
pela especialização em Viana.
Em seu discurso, Lustosa falou das
expectativas

sobre

os

alunos,

incentivando-os à pesquisa, ao esforço

CAMPUS REALIZA
AMBIENTAÇÃO DE NOVOS
ALUNOS NO SUAP

diário e ao desenvolvimento deles para o
mestrado e doutorado.
Logo em seguida, os futuros pós-

Alunos do curso de pós-graduação
receberam

no

dia

27/05/2019

as

graduandos acompanharam a aula magna

orientações quanto ao uso do SUAP Edu -

com o professor Rafael Lindoso. Para

o sistema acadêmico do IFMA utilizado

aluna Sara Regina Pinheiro Serra, esse

pelos alunos e professores para gestão

primeiro momento foi motivador. “A fala

acadêmica do Campus.

dos representantes do curso, para que

As orientações foram realizadas

possamos ir até o fim da pós-graduação,

pelo servidor Antônio Sergio Moura

com sede de aprendizado, deixou-me

Sousa,

ansiosa para começar as aulas e adquirir

Registro e Controle Acadêmico – DRCA do

muito conhecimento”, revelou.

Campus. Na oportunidade o servidor

Chefe

do

Departamento

de

apresentou o passo a passo para o
primeiro acesso dos novos alunos ao
sistema, a criação de email institucional
bem como as demais funcionalidades do
sistema na aba perfil do Aluno a fim de
facilitar seu uso pelos alunos.

Calendário Acadêmico - Maio

Servidora Elizabeth (CGP) e o novo Servidor
Prof. Antônio

ADMINISTRAÇÃO

CGP EM FOCO
Mais

um

servidor

chegou

ao

Campus Viana para completar nosso time
de profissionais de excelência. Desta vez
foi o professor Antonio Luiz Martins Junior

CGP EM TREINAMENTO

da disciplina de Física, que no último dia

Nos dias 01, 02 e 03 de Abril a

24 de abril entrou em exercício. Neste dia,

Coordenadora de Gestão de Pessoas

como de costume, o recém chegado

participou de um treinamento em São

participou de

processo

de

Luís, ministrado pelo Corregedor do

organização

da

Instituto professor Valdir Mariano de

Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que

Souza, sobre Processo Administrativo

ao final entregou o kit IFMA já com a

Disciplinar. O curso foi ofertado pelo

nossa agenda 2019 como forma de

módulo do CFS, possibilitando também a

demonstrar a alegria em tê-lo conosco.

participação de servidores de diferentes

ambientação

todo o
sob

a

Campi.
Durante

esse

período,

foram

discutidos o processo de correição do

Executivo Federal, normas aplicáveis ao
Direito Disciplinar, ritos e espécies de
procedimentos
apuratórios,

administrativos
fases

do

PAD

e

responsabilização disciplinar. O intuito
desse treinamento consistiu em formar
membros para compor comissões de PAD
e Sindicância. Mais uma oportunidade de
aquisição de conhecimentos e trocas de
experiências.

Treinamento PAD

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 809/19
Nome do Proposto: LUANNY TOMAZ BRITO
Cargo ou Função: PSICOLÓGA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de uma capacitação do Projeto Empodera IFMA 2019 para
replicação no Campus do modelo da Escola de Liderança para meninas, no período de 08 a 09/04/2019 na
cidade de São Luís-MA.
Viana (07/04/2019)

São Luís (10/04/2019)

São Luís (10/04/2019)
Viana (10/04/2019)
Valor das Diárias: R$ 734,64
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 761/19
Nome do Proposto: LUCAS FERNANDES DA SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DPPGI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da III Reunião de Trabalho dos representantes de pesquisa, pósgraduação e inovação dos campi IFMA, entre os dias 09 a 11/04/2019 na cidade São Luís-MA
Viana (08/04/2019)

São Luís (08/04/2019)

São Luís (12/04/2019)
Viana (12/04/2019)
Valor das Diárias: R$ 893,60
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1051/19
Nome do Proposto: NAYRA NASCIMENTO BONFIM FERNANDES
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de reuniões visando buscar doações de bens da UnB para o IFMA
Campus Viana, no período de 31/03 a 04/04/2019.
Viana (31/03/2019)

São Luís (31/03/2019)

São Luís (31/03/2019)
Brasília DF (04/04/2019)

Brasília DF (31/03/2019)
São Luís (04/04/2019)

São Luís (04/04/2019)

Viana (04/04/2019)

Valor das Diárias: R$ 215,00
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 485/19
Nome do Proposto: GUILHERME RAMOS CARDOSO
Cargo ou Função: FUNAI
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar palestras no dia 11/04/2019 para os alunos dos Cursos Técnicos do
IFMA Campus Viana sobre a questão indígena.
São Luís (10/04/2019)
Viana (12/04/2019)

Viana (10/04/2019)

São Luís (12/04/2019)
Valor das Diárias: R$ 554,04

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

PORTARIAS

EDITAIS
(Não Existiram Editais publicados durante Mês Abril)

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

FIQUE ATENTO!!
PRÓXIMOS EVENTOS — MÊS MAIO
▪ Verificar calendário no BSI na parte do Ensino.

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 06 a 24/05: férias da servidora Jéssica Guimarães Bezerra;
▪ 07 a 26/05: licença paternidade do servidor Leovegildo Neto, sendo substituído pelo servidor
Wanderson Nascimento;
▪ 28 a 06/06: férias do servidor Wanderson Nascimento;

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

