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3

vida para a cidade a partir do incentivo as

ENSINO

autoridades

COM O TEMA: DO ESTADO
CRÍTICO À SUSTENTABILIDADE
CAMPUS REALIZA VI SEMANA
DO MEIO AMBIENTE

dia Mundial do Meio Ambiente celebrado
no dia 5 de junho, o Campus IFMA Viana
realizou nos dias 03 e 07 de junho, a
Semana do Meio Ambiente que contou
com ponto de coleta de pilhas e PET e
também com as palestras da Responsável
técnica do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto- SAAE de Viana Marciandra Raposo
e do Secretário de Agricultura, Pesca e
Meio Ambiente do Município de Viana
Sabino Neto.
A comunidade escolar participou de
suas palestras e dos momentos de
discussão sobre os problemas de falta de
saneamento básico em toda cidade, lixo
pelas ruas, escassez de água, qualidade da
água e acidentes na região de campos e
lagos, desmatamento de babaçual e
degradação dos mangues por tráfego, e
coleta de ovos de pássaros nativos e
instalação de apiários.
A semana do meio ambiente que
teve como tema: do estado crítico à
sustentabilidade,

incentivou

a

comunidade a desenvolver um trabalho
contínuo de promoção da qualidade de

a

investir

na

implantação de tratamento de esgoto na
cidade, no tratamento adequado dos
resíduos sólidos, na implantação de coleta
seletiva na cidade e na conscientização da
comunidade

Em ação voltada para promoção do

públicas

escolar

sobre

nossa

responsabilidade na gestão dos recursos
públicos e recursos naturais.

REALIZADA II REUNIÃO DE
PROFESSORES E SETOR
PEDAGÓGICO PARA
ALINHAMENTO DAS
ATIVIDADES DO SETOR DE
ENSINO
Setor/área:

Diretoria

Os professores deverão preencher
os diários até o final da etapa prevista em
calendário Acadêmico de forma que não
prejudique o registro dos diários do
segundo semestre de 2019.
de

Desenvolvimento Educacional
Departamento de Ensino
Coordenadoria de Apoio Pedagógico

PROGRAMAÇÃO E
COMPUTAÇÃO GRÁFICA
FORAM OS TEMAS DA
II SECOMP DO CAMPUS VIANA

1. Participantes:


Diretora

de

Desenvolvimento

Educacional;


Chefe de Departamento de Ensino;



CAP;



Coordenadores de Curso;



Professores;



Napne;



CAE;

realidade que tem mudado drasticamente
a forma como vivemos e concebemos o
mundo hoje. São muitas as áreas que
necessitam

processos

e

para

ferramentas

aprimorarem

seus

consequentemente

seus

produtos. Promover um evento que
aborde atividades relacionadas a essa
nova realidade se faz necessário nos

Considerações sobre a Monitoria e

Aprimoramento Discente (Luanny);

diversos ambientes acadêmicos mundo
afora.

2. Apresentação do novo Plano de Ensino
do Campus; (Diana);

Por isso, atualmente, em nosso país
está sendo realizada periodicamente a

3. Apresentação do planejamento de
Horários 2019.2; (Coordenações de curso
e setor Pedagógico);

Semana da Computação. Esse evento é
promovido nas mais diversas instituições
de ensino do país que oferecem cursos na

4. Informações sobre o final do semestre;
(Veríssimo);

área de computação. Ele tem como
objetivo proporcionar aos alunos, em

5. Calendário Acadêmico 2020; (Jodelma).
2. Encaminhamentos:

segundo semestre letivo de 2019 o
de

especial, experiências marcantes na área,
através das diversas temáticas abordadas.

A CAE vai suspender durante o

Programa

dessas

tecnológicas

2. Pauta:
1.

As tecnologias digitais são uma

Monitoria

reformulação do referido Programa;

para

É uma atividade de ensino muito rica,
pois,

possibilita

o

contato

com

o

conhecimento para além da sala de aula,

ampliando os horizontes tanto dos alunos,

O chefe de departamento de ensino,

como dos professores.

professor Veríssimo reiterou o fala do

Nesse sentido, no período de 10 a

diretor geral e enfatizou os ganhos

12 de junho de 2019, o IFMA - Campus

positivos que o Campus Viana adquire

Viana promoveu sua segunda edição da

realizando um evento como a SECOMP.

Semana de Computação (II SECOMP),
com

a

temática:

discente

do

curso

de

e

Desenvolvimento de Sistemas noturno,

computação. O evento foi uma iniciativa

Jefferson Costa Trindade agradeceu a

da coordenação do curso técnico em

todos os professores coordenadores do

Desenvolvimento

foi

evento pelo empenho que os mesmos

coordenado pelos professores Francisco

tiveram em promover mais um evento.

da

Destacou a relevância das atividades para

Conceição

Programação

O

de Sistemas e

Silva, Thiago

Mourão

Pereira e Elisiane Monteiro Soares.

o Campus assim como para a comunidade

Ele foi pensado para se discutir a

em geral. O discente ainda sugeriu que os

computação e suas tecnologias a partir de

futuros eventos não se restrinjam penas à

oficinas e minicursos, que discutiram

comunidade acadêmica, mas que possam

sobre os caminhos que estão sendo

ser abertos para a comunidade vianense

tomados pela computação na era pós-

em geral, para que todos possam ver o

moderna e o que há de novo nesse meio

que o IFMA desenvolve em termos de

tecnológico. O evento contou ainda com

tecnologias.

uma Maratona de Programação e o

E

tradicional campeonato de jogos digitas.

por

último,

o

professor

coordenador do evento Francisco da

A abertura oficial do evento contou

Conceição Silva também agradeceu a

com a participação do diretor geral em

todos os presentes e falou sobre o

exercício Anderson Gedeon Buzar Reis,

objetivo do evento destacando o valor do

que agradeceu à coordenação e a todos

mesmo para a instituição e para o país. O

os envolvidos na organização do evento.

professor

Ele agradeceu também a presença de

programação completa das atividades que

todos os participantes na solenidade de

foram desenvolvidas durante todo o

abertura e destacou a importância do

encontro. Ainda nesse dia foi ministrado

evento

da

pelo professor Dr. Eliakim Araújo o

ciência, bem como para o crescimento

minicurso Scratch aplicado ao uso de

profissional de cada um dos que dele

Drones. Por meio desse minicurso o

participou.

professor

para

o

desenvolvimento

ainda

pôde

apresentou

apresentar

a

aos

interessados o Scratch, uma linguagem de

4

programação intuitiva, que facilita e

Computadores e Sistemas Operacionais:

implementa

SO – Unix, SO – Linux, SO – Android, SO -

animações

algoritmos,
interativas.

jogos
Além

e

disso,

Introdução

a

Arquitetura

de

Windows 7, SO – solares.

mostrou como através dessa simples

Projetos de pesquisa apresentados

linguagem é possível comandar, através

1 - Potencializa: software para o ensino

de pequenos comandos e uma interação

de atividades matemáticas iniciais em

simplificada, máquinas automáticas como

discentes com deficiência intelectual.

os recentes Drones.

2 - Jogos matemáticos no ensino

Continuando as atividades do dia, os
alunos do curso de Desenvolvimento de

fundamental.
Exposição de peças antigas de pcs.

Sistemas deram início à apresentação da

Finalizando

o

primeiro

dia

de

Exposição de Projetos que teve como

evento, o aluno Carlos Aires ministrou a

objetivo apresentar para a comunidade

Oficina de Arduino. Nessa atividade, os

escolar as atividades de finalização de

alunos foram introduzidos a um ambiente

disciplinas do curso, bem como os

online de programação do arduino, onde

projetos de pesquisa na área de TI em

puderam realizar simulações de criação

execução no campus Viana. Também

de circuitos na placa arduino e manipulá-

foram expostas peças antigas de PCS. Os

las

alunos tiveram liberdade para usar a

linguagem de programação C.

programaticamente

através

da

criatividade na elaboração do material a

O segundo dia de evento (11/06) foi

ser exposto. Na exposição, as disciplinas e

iniciado com a oficina de Corel Draw para

as atividades envolvidas foram:

servidores, ministrada pelo professor

1 Estrutura de Dados: Ordenação por

Eliakim e, pela tarde, o aluno Jefferson

trocas, ordenação por seleção, algoritmos

Costa ministrou o minicurso Corel Draw

de busca sequencial e binária.

para os alunos. O objetivo dessas duas

2 Programação para Dispositivos Móveis:

oficinas

aplicativo de delivery, aplicativo para

participantes um contato inicial com uma

pagamento, aplicativo para moto táxi.

ferramenta de computação gráfica para

3 Programação Web II: aplicações para

criar

web, aplicações para web, aplicações para

vetorial, edição de fotos e textos em um

web.

só lugar.

foi

de

desenhos

proporcionar

gráficos,

aos

ilustração

À noite, O aluno Jesiel Santos
ministrou o minicurso de Blender 3D que

objetivou fazer uma abordagem sobre
modelagem

3D.

Na

ocasião

foram

Durante a noite houve a maratona
de

programação

cujo

objetivo

foi

aplicados conceitos de modelagem e

promover momentos de maior interação

texturização.

entre os alunos do primeiro período do

No

final

a

Curso Técnico em Desenvolvimento de

realização dos campeonatos de: Counter-

Sistemas. Desafios de programação de

Strike,

Turismo

computadores foram lançados para que

coordenados pelos professores Thiago

as equipes apresentassem uma solução

Mourão e Marcelo Teixeira. Essa atividade

para problemas que foram dados.

Fifa

do

evento

2017,

houve

Gran

envolveu alunos, professores e outros

A cada problema resolvido, a equipe

servidores do Campus que curtem esses

ganhou um balão, cuja cor representava o

desafios

acirradas

nível de complexidade correspondente ao

disputas entre os competidores, ocorreu à

problema. Durante todo o evento foi

premiação dos vencedores como mostra a

visível o entusiasmo dos alunos e dos

tabela abaixo:

professores na realização das atividades

digitais.

Após

as

propostas. E a comissão de organização
da Semana da Computação considerou
COMPETIÇÃO

CS

VENCEDOR (ES)
(Equipe

campeã)

Marcelo

Teixeira,

Antônio,

Jefferson,

Gabriel e Givanilson.
1º Lugar: Thiago
FIFA 2017

2º Lugar: Elvis
3º Lugar: Eliakim
1º Lugar: Elvis

PES

2º Lugar: Welington
3ºLugar: Wanderson
1º Lugar: Luís Felipe

GRAN

2º Lugar: Vanderson
3º Lugar: Fernando

significativo todos os trabalhos realizados.
Assim, mais uma vez, o IFMA Campus Viana está de parabéns por fazer
parte do conjunto de instituições que
promovem eventos voltados para a
temática em questão. A instituição tem
demonstrando,
potencialidades

dessa
e

forma,
os

as

trabalhos

desenvolvidos em um campus que cresce
e se fortalece a cada dia. Realizar um
evento como a SECOMP permite melhorar
o aprendizado e a vida, não apenas dos
alunos e dos servidores envolvidos, como
também de toda a comunidade em geral.

CAMPUS REALIZA SOLENIDADE
DE FORMATURA DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2019

Buzar Reis, os juramentistas Márcia Silva
(Administração)

e

(Desenvolvimento

Jesiel

de

Santos

Sistemas)

se

dirigiram à tribuna, e juntamente aos
O campus realizou no dia 26 de

colegas,

fizeram

Junho, na Igreja Assembleia de Deus da

responsabilidade

Subestação, a solenidade de formatura de

sociedade.

o

juramento

da

em

benefício

da

38 alunos de dois cursos da modalidade

Servidores, familiares, convidados,

subsequente (destinado a alunos que

parceiros do Campus, terceirizados e os

concluíram o Ensino Médio): Técnico em

concluintes participaram da cerimônia,

Administração

que contou com duas apresentações: uma

e

Técnico

em

do coral Sublime Canto (da Primeira Igreja

Desenvolvimento de Sistemas.
A turma de Administração apontou

Batista de Viana) e outra do aluno

o Prof. Marcelo Teixeira como Patrono e o

Jefferson Trindade. O discente, também

Prof.

foi

Veríssimo

dos

Santos

como

o

orador

da

turma

de

Paraninfo e homenageou (além dos

Desenvolvimento, enquanto que a turma

citados anteriormente) as professoras

de Administração elegeu Tamila Araújo

Mary Marques, Cidrônia Buriti e a diretora

para realizar o discurso do orador.

de Ensino Jodelma Mendes.
A

turma

de

Desenvolvimento

Os alunos agradeceram ao IFMA
pela oportunidade e pela qualidade do

designou o técnico Antônio Sérgio Sousa

serviço

como Patrono e o Prof. Fernando de

importância do IFMA para a cidade e

Oliveira como Paraninfo e homenageou

Região e relembraram momentos valiosos

(além dos citados) os professores: Marlon

e as experiências que o Campus Viana

Farias, Maycon Wernz, Thiago Pereira,

proporcionou

Cidrônia Buriti, Francisco da Conceição

semestres.

Silva, Marcelo Teixeira, Anderson Reis e
Jodelma Mendes.
O prefeito de Viana, Sr. Magrado
Barros e o Presidente da Câmara de
Vereadores, Sr. Valter Serra, estiveram
presentes prestigiando o evento. Após
abertura da solenidade pelo Diretor Geral
em Exercício, Prof. Anderson Gedeon

prestado,

ao

ressaltaram

longo

dos

a

três

EXTENSÃO
CAMPUS CERTIFICA TERCEIRA
TURMA DE CURSO BÁSICO DE
LIBRAS
No último dia 13 de junho de 2019,
foram certificados 14 profissionais da área
de Educação da regional de Viana além de
01 servidor do IFMA que participaram do
CURSO

BÁSICO

DE

QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL EM LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS – LIBRAS. O curso foi distribuído
em 08 módulos, totalizando 160 horas,
configurando-se um Curso de Formação
Inicial e Continuada (FIC), em acordo com
a Lei nº 9.394/1996 (LDBN), bem como
com

o

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional do IFMA (2014/2018) e a
Política de Projetos de Extensão (2015).
O Curso

Básico

de

Qualificação

Profissional de Língua Brasileira de Sinais LIBRAS é um projeto de extensão do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus
Viana, desenvolvido pelo Núcleo de
Atendimento
Necessidades

às

Pessoas

Educacionais

com

Específicas

(NAPNE). Baseado na Resolução nº 30 de
11 de junho de 2014, o projeto em sua
terceira edição propôs a valorização das
pessoas ao estabelecer condições para
que elas se realizem profissionalmente e
humanamente,
desempenho

maximizando
por

meio

seu
do

comprometimento, desenvolvimento de

coordenador do curso de extensão,

competências, respeitando a diversidade

ministrou as aulas junto a alunas do curso

e

de Administração do Campus, com o

promovendo

a

redução

das

desigualdades.

objetivo

de

disseminar

a

cultura

empreendedora

e

possibilitar

o

desenvolvimento

de

habilidades

e

atitudes empreendedoras, através de
atividades práticas e reflexões pessoais
com base nas experiências vivenciadas.
Para Rita Nogueira, facilitadora do
Curso Poder Empreendedor e aluna do
Curso Técnico em Administração, a
experiência proporcionou uma melhor
compreensão sobre a realidade de alguns
alunos do ensino médio, o que até então
era distante.
“No início do minicurso muitos se
mostraram com dificuldades, para se
comunicar, para interagir, mas logo
depois se soltaram bastante e passaram
até mesmo a me surpreender com o
potencial que tinham, só que de alguma

CAMPUS PROMOVE CURSO DE
EMPREENDEDORISMO PARA
ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS

forma
desafios

estava

adormecido.

propostos

pelo

Com

os

projeto

às

habilidades foram despertadas e dessa
forma, os alunos foram cada vez mais se
desenvolvendo. Foi muito enriquecedor

Entre os dias 17 e 25 de junho,

tanto para mim, como facilitadora, como

ocorreu o curso “Poder Empreendedor:

para os alunos, só de receber um

despertando atitudes empreendedoras”,

feedback e ouvir que em tão pouco tempo

na sede provisória do IFMA Campus

contribuímos para o seu futuro, foi algo

Viana, voltado para alunos do ensino

que me deixou muito orgulhosa de fazer

médio de escolas públicas da cidade. O

parte. Por fim, duas coisas que podem

professor Marcelo Teixeira, idealizador e

resumir o ‘Poder empreendedor’ foram

trabalho em equipe e troca mútua de
experiências”, pontuou Rita Nogueira.
Com uma carga horária de 26h, o
curso trouxe uma abordagem bem prática
e contemplou estudos sobre mapeamento
de

poderes

empreendedores,

desenvolvimento pessoal, planejamento
estratégico

e

pessoal,

vivências

do

empreendedorismo além de dinâmicas de
grupos, apresentações e elaboração de
modelos de negócios.

ALUNOS DO CURSO TÉCNICO
EM ADMINISTRAÇÃO
REALIZAM FEIRA DE NEGÓCIOS
Alunos

do

Curso

Técnico

em

Administração do Campus Viana, turno
matutino,

realizaram

uma

Feira

de

Negócios no dia 19 de junho de 2019. O
evento foi à culminância do plano de
negócio trabalhado na disciplina de Jogos
Empresariais, que foi ministrada pelo
professor José de Arimatea. A criatividade
foi

à

marca

maior

do

evento,

oportunidade em que os alunos travaram
uma competição saudável através da
venda dos produtos e serviços por eles
desenvolvidos.
Nos stands de vendas os alunos
elaboraram estratégias de marketing,
apresentação

e

comercialização

dos

produtos e serviços, tendo como público
alvo os servidores e alunos do Campus e
também alguns convidados que puderam
prestigiar os trabalhos apresentados.

Calendário Acadêmico – Julho

ADMINISTRAÇÃO
CGP EM FOCO
No último dia 26 de junho de 2019
entrou em exercício o servidor Luís Alex
Guida

de

Miranda,

Técnico

em

Agropecuária. Durante esse dia, além da
ambientação, o novo servidor também
participou da nossa III Formatura, tendo a
oportunidade

de

socializar

com

a

comunidade interna, incluindo a classe
discente.
O projeto IFMA de Braços Abertos
com o senhor Alex Miranda culminará no

Servidora Elizabeth (CGP) e o Servidor Alex

INFORMAÇÕES SOBRE O
PLANO DE CAPACITAÇÃO

final de julho com o café da manhã em

Durante o mês de junho, a Comissão

sua homenagem. E, diante dessa nova

responsável pela elaboração do Plano de

entrada, reiteramos o prazer de contar

Capacitação

com mais um integrante na Família IFMA

mapeamento

Viana, desejando sucesso ao servidor e

Coordenadorias de Gestão de Pessoas,

uma feliz permanência na cidade.

Planejamento e Gestão Patrimonial, e

avançou
de

na

fase

de

competências.

As

Execução Orçamentária e Financeira já
tiveram suas competências mapeadas.
Outros setores como: Chefia de Gabinete
e Departamento de Ensino também
participaram dessa fase. A ideia é que
durante o mês de julho e início de agosto
a fase de mapeamento seja exaurida.

DÍARIAS
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 sub judice da professora dessa área do
IFMA Campus Viana, na data de 01/06/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.
Pinheiro (31/05/2019)
Viana (02/06/2019)

Viana (31/05/2019)

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 (31/05/2019)

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

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 1728/19
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
15/06/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.
Santa Inês (14/06/2019)
Viana (16/06/2019)

Viana (14/06/2019)

Santa Inês (16/06/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

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

PORTARIAS

EDITAIS
(Não Existiram Editais publicados durante Mês Junho)

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

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

SERVIDORES QUE ESTARÃO DE FÉRIAS OU DE LICENÇA
▪ 08 a 17/07: férias da servidora Jeane Gomes, sendo substituída pela servidora Lucilene Melo;
▪ 15/07 a 26/07: férias do servidor Sérgio Moura, sendo substituído pelo servidor Wanderson
Nascimento;
▪ 15/07 a 29/07: férias da servidora Elizabeth Martins;
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