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GABINETE

suplentes os alunos Alielson Ferreira dos
Santos e Genivan Sousa Amorim.
Irão compor ainda o Conselho

CAMPUS VIANA ELEGE SEU
CONSELHO DIRETOR

membros egressos, sendo representados
pelos ex-alunos Jaciane Mendonça Pinto e

Foi homologada no dia 02 de maio
do corrente ano a eleição realizada para
escolha dos membros do Conselho Diretor
-

CONDIR

do

Campus

Viana,

nos

segmentos docentes, discentes e técnicos
administrativos, cada um sendo eleito por
seus pares. A eleição, que aconteceu no
dia 25 de abril foi realizada por meio do
Sistema

Unificado

Pública-SUAP,

de

Administração

elegendo

de

cada

segmento dois (2) membros titulares e
para cada titular um suplente.
No

segmento

Cutrim

representantes

Braga
da

(suplente),
Reitoria,

os

Valdir

Mariano de Souza e André Gomes
Pinheiro
classe

(suplente), representando a
sindical

o

sindicato

dos

Trabalhadores Rurais dos Agricultores e
Agricultoras Familiares de Viana-MA e
representando

a

sociedade

civil

o

professor da rede municipal de educação
o Sr. Álvaro de Jesus Teixeira Borges Neto
(titular) e a Diretora do Escritório da
AGERP no munícipio de Viana-MA a Sra.

docente,

os

membros eleitos foram os professores
Marcelo Mendonça Teixeira e Alinne
Menezes Soares tendo como titulares,
respectivamente, os professores Lucas
Fernandes da Silva e Eliakim Martins
Araújo.
No

Diego

Janaira Silva Sá (suplente).
Vale destacar que o mandato dos
membros terá duração de dois anos,
permitida uma recondução para o período
imediatamente subsequente, exceto para
os conselheiros natos.
O Conselho Diretor - CONDIR é o

segmento

Técnico

Administrativo os membros eleitos foram
os servidores Leovegildo Branco Dominice
Neto e Adriano Freire Everton, estando
como suplentes, respectivamente, as
servidoras Luanny Tomaz Brito e Aline
Antônia Santos Lins.
Quanto ao segmento discente, os
eleitos foram Patrícia Borges Cutrim e
Jefferson Costa Trindade, ficando como

órgão máximo no âmbito do Campus, de
natureza consultiva e deliberativa nas
dimensões

acadêmica,

administrativa,

financeira,

patrimonial

e

presidido

pelo

disciplinar,

Diretor-Geral

e

com

organização e funcionamento definidos
em regulamento próprio.

ENSINO
CAMPUS REALIZA CURSO DE
MICROSCOPIA PARA
PROFESSORES
O IFMA Campus Viana promoveu
essa semana um curso de curta duração
(8h)

de #Microscopia voltado

para

professores da rede pública de ensino. O
curso Microtécnica I tinha o intuito de
ensinar o uso correto do microscópio
ótico de luz e como planejar aulas viáveis
para o ensino de ciências.
Coordenado pela professora de
Agricultura - Nayra Bonfim, o mesmo teve
a participação de professores de química,

RODAS DE CONVERSA SÃO
REALIZADAS COM OS ALUNOS
DURANTE O MÊS DE MAIO

física e biologia. Foram contemplados

Nos dias 22 e 23 de Maio, a

conteúdos de introdução ao uso do

Psicóloga e Chefe da CAE do Campus

microscópio ótico de luz, tipos de

Viana, Luanny Brito, realizou uma roda de

microscópios, preparo de lâminas de

conversa com os alunos das turmas de

células animal e vegetal com corantes

Agricultura e Aquicultura com o tema

acessíveis

“Escolhas

e

recursos

virtuais

para

profissionais

e

planejamento de aulas práticas para o

responsabilidades: como lidar e tomar

ensino de anatomia, microbiologia e

decisões coerentes?”.

citogenética. O IFMA pretende com essas

Esse momento é realizado com

ações despertar o interesse pela ciência e

todas as turmas que integram o corpo

pesquisa a partir do estudo de estruturas

discente do nosso campus, geralmente no

microscópicas. A próxima edição do curso

primeiro

bimestre

letivo,

ocorrerá nos dias 10 e 11 de junho manhã

especial

àquelas

que

e 24 e 25 a tarde.

dificuldades no processo educacional,
como

alto

número

com

foco

apresentam

de

evasões,

trancamentos, notas baixas e baixa
frequência escolar.
Nas

rodas

de

conversas,

são

trabalhadas questões como a valorização

adolescentes. Os alunos do campus Viana

da conquista de uma vaga em uma

puderam

instituição federal como o IFMA, a

realidade vivenciada no município, como

importância do autoconhecimento e do

a questão da violência sexual é permeada

desenvolvimento do pensamento crítico

por aspectos socioculturais, como o

para a tomada de decisões coerentes e

machismo

responsáveis, além da necessidade do

socioeconômica, como identificar, através

esforço e da dedicação de cada um dos

de

alunos para que eles consigam alcançar

possível ocorrência de uma violação

seus objetivo e conquistar espaços na

sexual em crianças e adolescentes, e,

sociedade, principalmente, no mercado

finalmente, quais órgãos de controle

de trabalho.

devem

Outro momento especial durante o
mês de Maio ocorreu em parceira com

conhecer

e

a

elementos

ser

um

recorte

da

vulnerabilidade

comportamentais,

acionados

quando

a

há

comprovação ou mesmo suspeita da
violação.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, como objetivo de promover a
campanha FAÇA BONITO 2019. No dia 29
de Maio, foram realizadas, pelo Assistente
Social Laerte Moraes e psicólogo Fábio
Costa, ambos profissionais do município
de Viana, palestras com os alunos do
turno

matutino

e

vespertino

para

divulgação da campanha que tem como
principal objetivo o combate ao abuso e
exploração

sexual

de

crianças

e

uma

questão

de

adolescentes.
Trata-se

de

extrema relevância social, política e
cultural, que deve ser continuamente
debatida para conscientizar a população,
de modo a tornar todos os cidadãos
multiplicadores

de

informações

e

REUNIÃO DE PROFESSORES E
SETOR PEDAGÓGICO PARA
ALINHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE ENSINO
1. Participantes:


sexuais

contra

crianças

e

de

Desenvolvimento

Educacional

verdadeiros agentes no combate aos
crimes

Diretora



Chefe de Departamento de Ensino



CAP

Campus a possibilidade de disponibilidade



Coordenadores de curso

de um computador para os alunos dos



Professores

cursos técnicos acessarem no tempo livre



Napne

em que estiverem na instituição;
O Chefe do Departamento de Ensino

2. Assuntos abordados:
Pauta administrativa

irá abrir um chamado para aquisição de

· processo de liberação com ou sem ônus

fibra óptica para acesso à internet;
A Diretora de Desenvolvimento

para participação em eventos;
· plano de compensação ou substituição;

Educacional

· uso do laboratório de informática;

providências para que a campainha seja

Pauta pedagógica:

tocada no início e término da aula e no

· apoio pedagógico/psicológico: palestra

início e término do intervalo nos turnos

de Luanny;

matutino e vespertino;
Os

· material de apoio impresso;

irá

tomar

coordenadores

as

de

devidas

curso

· justificativa de falta dos alunos;

concordaram em enviar ao Chefe de

· fim do semestre 2019.1;

Departamento de Ensino o planejamento

· planejamento de cursos 2019.2;

dos horários de aula referente ao segundo

·

planejamento

de

eventos

2019.2

(Secomp e Semana do Meio Ambiente);

semestre letivo de 2019.
O chefe do Departamento de Ensino

· simulado geral 2019.1;

irá solicitar a comissão de formatura que

· Informes sobre Orçamento Financeiro

a solenidade seja realizada no dia 26 de

2019.2;

junho de 2019;

3. Encaminhamentos:
Os professores concordaram que a

EXTENSÃO

Palestra com a psicóloga Luanny pode ser
realizada no dia 16/05/2019 no último

NAPNE VISITA O CAPS VIANA E

horário de aula dos cursos técnicos em

ESTREITA PARCERIA

Agricultura e Aquicultura;

No dia 02 de maio do corrente ano,

Os professores concordaram que

o Núcleo de Atendimento a Pessoas com

enviarão as questões do Simulado até dia

Necessidades Específicas – NAPNE do

24/05/2019

IFMA em Viana representado pelos

à

servidora

Aline

Lins

organizar o caderno de prova;

servidores Aline Lins, Érika Ferreira e

A Diretora de Desenvolvimento

Leovegildo Dominice realizaram uma

Educacional verá com a equipe de T.I do

visita ao Centro de Atenção Psicossocial -

CAPS de Viana, com o objetivo de

tecnológica

conhecer o trabalho da instituição, assim

formação cidadã para o desenvolvimento

como

sustentável.

estreitar

laços

para

futuras

parcerias.

comprometida

Dessa

forma

com

o

a

NAPNE

reafirma o compromisso do Instituto

A coordenadora do CAPS, Valdinete

Federal do Maranhão com a sociedade,

Souza Duarte, explicou como o trabalho

pautado nos princípios da inclusão social e

do centro acontece, mostrou a estrutura

cooperação contribuindo assim para o

da instituição e os profissionais que lá

desenvolvimento local e regional da

atuam,

educação profissional e tecnológica.

como

psicólogos,

psiquiatra,

médico, enfermeiro, assistente social,
terapeuta

ocupacional

farmacêutico,

enfermeiro entre outros além de ter
apresentado os trabalhos realizados pelo
Centro que atende o município de Viana e
cidades vizinhas, demonstrando satisfação
com a visita do IFMA.
Na oportunidade, a coordenadora
do CAPS convidou os profissionais do
NAPNE para participar de uma terapia
com os pacientes, a fim de que pudessem
conhecer empiricamente o trabalho do

NEABI REALIZA III SEMANA DO

CAPS e dialogar com os pacientes

ÍNDIO NO CAMPUS

atendidos pelo referido centro.
A Diretora de Desenvolvimento

O Núcleo de Estudos Afrobrasileiros

Educacional do IFMA Campus Viana,

e Indiodescendentes - NEABI, do Instituto

Jodelma Mendes ressaltou a importância

Federal do Maranhão (IFMA) Campus

de parcerias como esta, entre IFMA e o

Viana, em prol do fortalecimento das

CAPS, que só fortalecem o atendimento

ações de cunho cultural e histórico de

educacional especializado dos alunos que

questões indígenas, realizou e participou

são público- alvo da Educação Especial

de atividades nos meses de Abril e Maio.

bem como a inclusão social desses

No campus Viana, as principais

educandos. Neste sentido, o IFMA cumpre

atividades foram palestras e a exposição

sua missão institucional de Promover

“O corpo fala: indumentárias, artesanato

educação

e artefatos”, onde desenhos e fotografias

profissional

científica

e

com a temática indígena poderiam ser

“A ideia é apresentar o panorama

produzidos pelos alunos, encaminhados

da

ao Núcleo para avaliação e colocados em

tradicionais,

exposição

consolidadas na História brasileira que

no

inauguração

campus.

do

Desde

campus

(na

a

sede

comunidade

contribuem

local

sobre

desmistificando

para

povos
crenças

manutenção

do

provisória), este é o terceiro evento em

preconceito”, disse o coordenador do

Alusão ao Dia do Índio, que ocorre

NEABI-Campus Viana, Maycon Wernz,

consecutivamente desde 2017.

justificando a realização do evento.
Entre os dias 8 e 10 de Maio, 3
alunos participaram também do 8º
Seminário de Encerramento do Mês da
Temática

Indígena

NEABI/IFMA,

no

Campus Maracanã, em São Luís. O evento
discutiu acerca de Territorialidade e
Políticas Públicas na Garantia dos Direitos
das Comunidades Indígenas, através de
palestras,

oficinas,

apresentações

culturais e de trabalhos nas modalidades
comunicação oral, pôster e relato de
experiência. O evento realizado pelo
O

palestrante

convidado

desta

edição foi Guilherme Ramos Cardoso
(Chefe do Núcleo de Apoio Técnico em
São

Luís,

membro

da

Coordenação

Regional do Maranhão da Fundação
Nacional

do

Índio

–

FUNAI).

Ele

apresentou sobre o resgate históricocultural dos Gamellas para desmistificar
crenças e estereótipos arraigados no
histórico do povo indígena (em especifico
da tribo Gamella, que se encontra dentro
do município de Viana) e abordou
também aspectos correlatos a tramitação
da terra e conflitos existentes.

NEABI-Central do IFMA contou com a
presença

de

Lideranças

dos

povos

indígenas Gamela, Canela, Guajajara e
Tremembé, além da Assessoria Especial
de Assuntos Indígenas da Secretaria
Estadual

de

Participação

Direitos
Popular

Humanos

e

(SEDIHPOP);

Secretaria Estadual de Educação (SEDUC);
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e
Comissão de Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/MA).

editais abertos; além dos projetos de
extensão. Enfim, foram apresentados à
dinâmica do Campus.
O mês de maio culminou com a
organização do café da manhã dedicado
aos recém-chegados, reiterando nossa
alegria

em

recebê-los. E,

por

fim,

desejamos todo sucesso aos docentes.

Calendário Acadêmico – Junho

ADMINISTRAÇÃO
Servidora Elizabeth (CGP) e o novo Servidor
Prof. Felipe

CGP EM FOCO
Nos dias 06, 10 e 16 de maio
recebemos em nosso Campus três novos
docentes: Elisiane Soares da área de
Informática; Ellan Fernandes, Engenharia
de Pesca e Felipe Vaz da disciplina de
Matemática. Como procedimento padrão,
todos os novos servidores passaram pelo
processo de ambientação, aprendendo
sobre o funcionamento do IFMA Viana,
sobre os sistemas operacionalizados no
Instituto, tiveram também informações
sobre as pesquisas já desenvolvidas e

Servidora Elizabeth (CGP) e os novos Servidores
Prof. Ellan e Profa. Elisiane

eletronicamente.

E,

nesse

bojo,

a

Coordenadoria de Gestão de Pessoas dos
campi terá um papel ativo e muito
importante.

CGP EM FOCO
Informamos à comunidade interna
que a Coordenadoria de Gestão de
Pessoas participou, no período de 29 a 31
de maio, de uma Reunião Técnica de
Trabalho encabeçada pela PROPLADI com
o objetivo de treinar os CGPs sobre os
processos que serão desconcentrados no
Módulo SUAP.
Todos os processos que envolvem
auxílios, licenças e cadastramento no
SIAPE ficarão sob a responsabilidade das
Coordenadorias,

não

sendo

mais

necessário enviá-los à DIGEPE, além disso,
a

previsão

é

transformá-los

na

modalidade eletrônica até o segundo
semestre de 2019.
Tais mudanças fazem parte do
projeto

Escritório

organizado
Planejamento

pela
e

de

Processos

Pró-Reitoria

de

Desenvolvimento

Institucional que tem como uma das
finalidades

mapear

os

principais

processos do IFMA e implementá-los

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1310/19
Nome do Proposto: ELIAKIM MARTINS ARAUJO
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Conduzir o veículo oficial do IFMA Campus para os alunos participarem do
VIII Seminário da Temática Indígena no IFMA Campus Maracanã na data de 08/05/2019.
Viana (08/05/2019)

São Luís (08/05/2019)

São Luís (08/05/2019)
Viana (08/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 79,48
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1312/19
Nome do Proposto: ELIAKIM MARTINS ARAUJO
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Conduzir o veículo oficial do IFMA Campus para os alunos participarem do
VIII Seminário da Temática Indígena no IFMA Campus Maracanã na data de 10/05/2019.
Viana (10/05/2019)

São Luís (10/05/2019)

São Luís (10/05/2019)
Viana (10/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 79,48
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1313/19
Nome do Proposto: ADRIANO FREIRE EVERTON
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CLCC
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar procedimentos licitatórios na Reitoria, localizada na cidade de São
Luís-MA, na data de 10/05/2019 no DLIC.
Viana (09/05/2019)

São Luís (11/05/2019)

São Luís (11/05/2019)
Viana (11/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 545,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1495/19
Nome do Proposto: RONALDO SILVA JUNIOR
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula de duas disciplinas da área de Direito para nossos cursos de
administração e desenvolvimento de sistemas, em razão da remoção sob judice da professora dessa área do
IFMA Campus Viana, na data 04/05/2019 a ser realizado na cidade de Viana-MA.
Pinheiro (03/05/2019)
Viana (05/05/2019)

Viana (05/05/2019)

Pinheiro (05/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 586,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1497/19
Nome do Proposto: SIMONE MAIDEL
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula da disciplina de metodologia cientifica para o curso de
especialização latu senso em Ciências e Meio Ambiente no IFMA Campus Viana, na data 18/05/2019 a ser
realizado na cidade de Viana-MA.
Santa Inês (17/05/2019)
Viana (19/05/2019)

Viana (19/05/2019)

Santa Inês (19/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1543/19
Nome do Proposto: ELIZABETH FERREIRA MARTINS
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Reunião Técnica dos CGPs, na Reitoria, localizada na cidade de
São Luís-MA, no período de 29 a 31/05/2019.
Viana (28/05/2019)

São Luís (31/05/2019)

São Luís (31/05/2019)
Viana (31/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 695,78
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1584/19
Nome do Proposto: VALDIR MARIANO DE SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar a avaliação dos docentes em estágio probatório do IFMA Campus
Viana, pois o servidor Valdir Mariano é um dos integrantes da comissão avaliadora dos docentes do Campus.
São Luís (01/05/2019)
Viana (03/05/2019)

Viana (03/05/2019)

São Luís (03/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 495,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1589/19
Nome do Proposto: VALDIR MARIANO DE SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Realizar a avaliação dos docentes em estágio probatório do IFMA Campus
Viana, pois o servidor Valdir Mariano é um dos integrantes da comissão avaliadora dos docentes do Campus.
São Luís (29/05/2019)
Viana (31/05/2019)

Viana (31/05/2019)

São Luís (31/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 475,04

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1590/19
Nome do Proposto: FRANCISCO ROKES SOUSA LEITE
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula da disciplina de Fundamentos Sócio Histórico da Educação
para o curso de especialização latu senso em Ciências e Meio Ambiente no IFMA Campus Viana, na data
25/05/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.
Santa Inês (24/05/2019)
Viana (26/05/2019)

Viana (26/05/2019)

Santa Inês (26/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1703/19
Nome do Proposto: RONALDO SILVA JUNIOR
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula de duas disciplinas da área de Direito para nossos cursos de
administração e desenvolvimento de sistemas, em razão da remoção sob judice da professora dessa área do
IFMA Campus Viana, na data 01/06/2019 a ser realizado na cidade de Viana-MA.
Pinheiro (31/05/2019)
Viana (02/06/2019)

Viana (02/06/2019)

Pinheiro (02/06/2019)
Valor das Diárias: R$ 586,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1705/19
Nome do Proposto: FRANCISCO ROKES SOUSA LEITE
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula da disciplina de Fundamentos Sócio Histórico da Educação
para o curso de especialização latu senso em Ciências e Meio Ambiente no IFMA Campus Viana, na data
01/06/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.
Santa Inês (31/05/2019)
Viana (02/06/2019)

Viana (02/06/2019)

Santa Inês (02/06/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1761/19
Nome do Proposto: RONALDO SILVA JUNIOR
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula de duas disciplinas da área de Direito para nossos cursos de
administração e desenvolvimento de sistemas, em razão da remoção sob judice da professora dessa área do
IFMA Campus Viana, na data 18/05/2019 a ser realizado na cidade de Viana-MA.
Pinheiro (17/05/2019)
Viana (19/05/2019)

Viana (19/05/2019)

Pinheiro (19/05/2019)
Valor das Diárias: R$ 586,68

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

PORTARIAS

EDITAIS
(Não Existiram Editais publicados durante Mês Maio)

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

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

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 03 a 17/06: férias do servidor Leovegildo Neto, sendo substituído pela servidora Jéssica
Guimarães;
▪ 28/05 a 06/06: férias do servidor Wanderson Nascimento;
▪ 03/06 a 02/07: licença tratamento de saúde da servidora Socorro Sousa;
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