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liderança,

ENSINO

Em tempos de Revolução Industrial
as

como

realidade local. Para o Professor Marcelo
Teixeira, Coordenador do Curso, a SEMAD
teve como principal objetivo despertar o
engajamento social nos alunos. “Sem
dúvida,

quais

bem

prototipar negócios sociais com base na

CAMPUS DISCUTE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL E
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS NA II SEMANA
DE ADMINISTRAÇÃO EM VIANA

4.0,

cooperação,

competências

mais

a

carreira

perspectiva
e

organizações

de

mercado,

empregabilidade
públicas

e

privadas

nas
é

importantes para os profissionais do

fundamental para o desenvolvimento

Século XXI? E no contexto brasileiro,

econômico

como falar de avanços tecnológicos em

precisamos de cidadãos que estejam

um ambiente que ainda carece de

atentos à sua realidade local e que

aspectos básicos relacionados ao bem-

possam ser protagonistas do futuro da

estar

sua cidade”, avaliou.

social?

Com

“Empreendedorismo
Competências

o

tema

Social

Socioemocionais”

a

do

país,

mas

também

+

A aluna Luana Barros, do Curso

II

Técnico em Administração, destacou que

Semana de Administração do IFMA

o

Campus Viana foi realizada entre os dias

aprimoramento e desenvolvimento de

10 e 12 de setembro. O evento reuniu

novas habilidades, que às vezes estão

servidores e alunos dos Cursos Técnicos

ocultas e que precisam ser estimuladas.

em Administração e Agricultura através

“Pudemos aprimorar nosso senso crítico,

de

no

aprofundar nossos conhecimentos, bem

competências

como desenvolver nosso espírito de

socioemocionais e a identificação de

liderança, além de aprender a definir

oportunidades de negócios locais para a

estratégias para criar negócios inovadores

região de Viana – MA.

no mercado. Agradecemos imensamente,

uma

programação

desenvolvimento

de

focada

A iniciativa teve a participação de

evento

foi

fundamental

para

o

em nome de todos os alunos do Curso

especialistas nas duas áreas com mesa-

Técnico

redonda e uma jornada de impacto social,

coordenação do evento e em especial ao

momento no qual os alunos puderam

Professor Marcelo Teixeira”, declarou.

vivenciar

experiências

desenvolvimento

de

para

o

competências

emocionais, como trabalho em equipe,

em

Administração,

à

Solenidade de abertura da II Semana de
Administração

Prof. Marcelo, Palestrantes e alunos do Curso de
Administração

Alunos interagindo na II SEMAD
Alunos criando projetos

CAE
COORDENADORIA DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS REALIZA PALESTRA
SOBRE A TEMÁTICA DO SUICÍDIO
A
Alunos participando das palestras e oficinas

psicóloga

e

Chefe

da

Coordenadoria de Assuntos Estudantis,
Luanny Brito realizou no dia 30 de
Setembro palestra com as turmas do
Campus Viana sobre a temática da
Prevenção do Suicídio e Valorização da
Vida.
O mês de setembro é, desde 2015,
destinado às campanhas de Prevenção do

Suicídio em todo Brasil. O Setembro

visando à promoção da saúde e do bem

Amarelo surgiu como uma iniciativa do

estar.

Centro de Valorização da Vida (CVV), do
Conselho Federal de Medicina (CFM) e da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
e

a

quantidade

de

ações

vêm

aumentando significativamente a cada
ano, o que é de extrema relevância, uma
vez que os dados epidemiológicos de
suicídios e tentativas de suicídio também
têm crescido a cada ano.
O

suicídio

é

considerado

atualmente como um problema de saúde
pública no Brasil e a terceira maior causa
de morte entre jovens de 15 a 29 anos de
idade. Dessa forma, trabalhar com a
prevenção do suicídio e valorização da
vida é a melhor estratégia para reduzir
esses índices, visto que, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde, 9 em
cada 10 casos de suicídio poderiam ser

Psicóloga Luanny e alunos conversando sobre
suicídio

prevenidos.
Na palestra, foram apresentados
aos alunos dados sobre a realidade no
estado do Maranhão e no município de
Viana, foram debatidos conceitos e mitos
acerca da temática e, através da exibição
de uma história de uma sobrevivente a
uma tentativa de suicídio, os alunos
puderam refletir sobre a importância do
diálogo dentro do seio familiar e de

CAMPUS REALIZA AÇÕES DE
CONSCIENTIZAÇÃO NO DIA
NACIONAL DE LUTA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

outros âmbitos sociais (como escola,

No dia 25 de Setembro de 2019 foi

trabalho, comunidade, etc), da prática de

realizada no IFMA Campus Viana uma

hábitos saudáveis e do autocuidado

atividade alusiva sobre o dia de luta da

Pessoa com Deficiência, pelo Núcleo de

participar de atividades como estas

Atendimento

representam,

às

Pessoas

com

tentar

compreender

Necessidades Educacionais Específicas-

melhor o mundo das pessoas que tem

NAPNE. Essa atividade faz parte do nosso

algum tipo de deficiência e perceber que

calendário institucional e no decorrer do

todos

ano são realizadas outras atividades com

independentemente do modo de vida de

esse cunho. O Dia Nacional de Luta da

cada um.

Pessoa com Deficiência é celebrado em

nós

temos

direitos

Segundo o professor Anderson

21 de setembro no Brasil, esta data foi

Gedeon,

criada a partir do decreto de lei nº

enriquecem a dinâmica institucional ao

11.133, de 14 de julho de 2005, neste dia

ponto

é

de

inclusivo sobre o dever do IFMA com o

de

atendimento

conscientização sobre a importância do

diversificada.

comum

atividades

o

desenvolvimento

com

o

objetivo

atividades

de

fortalecer

para

como

o

pensamento

uma

sociedade

desenvolvimento de meios de inclusão
das

pessoas

com

deficiência

em

diferentes espaços da sociedade.
A programação deste ano envolveu
docentes, discentes e membros do
NAPNE, primou pela exposição de vídeos
informativos no hall do instituto com
intuito de informar e sensibilizar a

Professora Érika com os alunos

comunidade institucional. Além disso,
foram realizadas atividades pontuais
sobre a temática em cada turno. Nas
salas, junto aos alunos, foram realizadas
exposições

de

trailers

informativos,

curtas, rodada de conversa e construção
de um mural inclusivo com os alunos. No
mural os alunos puderam externar com
palavras e ou frases o que remonta para
eles o sentido da inclusão.
Para a discente Thalita Souza, do
Curso Técnico de Agricultura vespertino,

esta,

Alunos assistindo a filmes

reitoras e Pró-reitores de Extensão das
Instituições

Públicas

de

Educação

Superior Brasileira (FORPROEX).
A

iniciativa

“A

avicultura

Empreendedora como Ferramenta de
Recomeço”, idealizada pelos professores
Professores, técnicos administrativos e alunos

Lucas Fernandes, Verissimo Santos e
Diana

EXTENSÃO

Corrêa,

foi

desenvolvida

em

parceria com a Associação de Proteção e
Assistência

PROJETO DO IFMA DE
EMPREENDEDORISMO E
AVICULTURA PARA APENADOS
É PREMIADO

ao

Condenado

(APAC),

entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, dedicada à recuperação e
reintegração social de apenados que

Curso de extensão para 26 recuperandos em

cumprem suas penas na unidade de

Viana-MA ficou em primeiro lugar no eixo

ressocialização de Viana. Durante as

Educação do Fórum Integrado de Extensão das

disciplinas

Instituições de Ensino Superior do Maranhão

aprenderam

do

curso,

sobre

o

os

alunos

sistema

de

produção, variando desde a construção
Um trabalho desenvolvido Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) Campus
Viana, com apenados em recuperação, foi
reconhecido com o primeiro lugar no eixo
temático Educação, do Fórum Integrado
de Extensão das Instituições de Ensino
Superior do Maranhão, que aconteceu
nos dias 17 e 18 de setembro, na
Universidade

Federal

do

Maranhão

(UFMA). Ao todo, 26 recuperandos
participaram de um curso de extensão
sobre empreendedorismo e avicultura
proporcionado

por

professores

da

instituição. O evento em que o projeto foi
premiado integrava a programação do
46º Encontro Nacional do Fórum de Pró-

dos

aviários

até

as

técnicas

empreendedoras que proporcionam o
sucesso da atividade. Viram também os
aspectos

relacionados

alimentar/nutricional

ao

manejo

ao

manejo

e

sanitário, que devem ser observados
desde a chegada dos pintinhos até a
obtenção do produto final (carne ou
ovos).
O curso, que teve duração de 24
horas, foi dividido em dois módulos e
realizado nas instalações da APAC-Viana.
A ideia foi proporcionar uma formação
complementar que contribuísse com a
geração de novas oportunidades de
reinserção

à

sociedade

após

o

cumprimento das penas. Os alunos
receberam capacitação sobre os diversos
temas que envolvem a cadeia de

CAMPUS FIRMA PARCERIA COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINHA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS

produção de aves e sobre as possíveis
Gestores do Instituto Federal do

formas de empreender a partir dos

Maranhão

conhecimentos adquiridos.

(IFMA)

Campus

Viana

Segundo o professor Fábio Lustosa,

estiveram reunidos em Matinha, no dia

diretor-geral do Campus Viana, a parceria

18 de setembro, com representantes do

com a APAC/VIANA, nascida em 2018,

Sindicato de Trabalhadores Rurais e com

busca contribuir para o processo de

a Prefeita daquele município para tratar

inclusão das pessoas encarceradas em

de

processo de ressocialização. “A escola

sindicalizados e aos técnicos agrícolas do

assume

papel

fundamental

nesse

processo de formação para a cidadania”,

parcerias

município

que possibilitarão

cursos

aperfeiçoamento

aos

de

capacitação

e

em

agricultura

e

aquicultura.

destacou.
Além do projeto premiado, o

Participaram do encontro o diretor-

Campus Viana vem desenvolvendo por

geral do Campus Viana, Fábio Lustosa; o

meio do Departamento de Extensão,

chefe do Departamento de Relações

outros cursos com a finalidade de

Institucionais da unidade de ensino,

contribuir com a ressocialização das

Leovegildo Dominice, o presidente do

pessoas que estão com restrição de

Sindicato, Manoel Santos e a prefeita

liberdade. “A educação é um direito
universal e deve ser assegurada a todos
os

cidadãos”,

complementou

Fábio

Lustosa.

Municipal de Matinha, Linielda Nunes
Cunha.
O projeto terá a participação dos
professores da área de agrárias que irão
se deslocar até o município de Matinha
levando conhecimentos para o público
alvo citado anteriormente.

Diretores das Escolas e Alunos prestigiam a aula
inaugural

Servidores do IFMA, Colaboradores da APAC e
Apenados

CAMPUS OFERECE CURSO DE
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E
MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO

A partir dos conceitos trabalhos de forma
teórica e práticas, espera-se que o aluno
tenha maiores condições de solucionar
problemas das mais diversas naturezas,
bem como, esteja mais bem habilitado

No dia 04 de setembro de 2019 o
Campus Viana, por meio da coordenação

para ingressar em um curso da área de
computação.

do curso técnico em Desenvolvimento de

O curso tem duração de dois meses,

Sistemas, deu início ao curso de extensão

compreendendo os meses de setembro e

Lógica de Programação e Matemática no

outubro.

Ensino Médio. O curso tem o objetivo de
proporcionar aos alunos do terceiro ano
do ensino médio fundamentos da lógica
de programação, aliados a uma base
matemática,

necessários

desenvolvimento

do

ao

pensamento

computacional.
Em cursos de computação, as
disciplinas

de

programação

são

primordiais na formação dos futuros
profissionais da área. No entanto, as
dificuldades

no

aprendizado

destas

disciplinas têm acarretado aumento das
taxas de reprovação e evasão das
disciplinas e dos cursos e tem preocupado
educadores e gestores das diversas
instituições de ensino que oferecem
curso nesta área.
Nesse

sentido

é

que

se

faz

necessário iniciativas como este curso, de
levar

fundamentos

da

lógica

de

programação, aliados ao conhecimento
matemático, desde antes do ingresso
desse aluno em um curso de computação.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA: CAMPUS
OFERTA CURSO DE INCLUSÃO
DIGITAL PARA APENADOS DA
APAC
Em parceria com a Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado –
APAC o IFMA, Campus Viana iniciou no
dia em setembro o curso de extensão
Informática Básica para apenados do

regime fechado. O curso está sendo

O interno (J. C) disse “Agradeço ao IFMA

conduzido pelo professor Francisco da

pela oportunidade de participar do curso

Conceição Silva, juntamente com o auxílio

de informática. Tudo o que aprendi de

do (ex-) aluno Kerfison Pablo, do curso

computador até aqui foi a partir deste

TDS.

curso.”
As aulas acontecem duas vezes por

O aluno (J.N) relatou que “agradece

semana e o curso tem duração de dois

muito ao IFMA por ter possibilitado a

meses, compreendendo os meses de

oportunidade para que ele e os demais

setembro e outubro.

colegas

Durante as aulas, os alunos tem contato

informática. Para o aluno, o curso é de

com o computador, tanto em relação ao

grande importância para suas vidas, ainda

hardware, quanto ao software.

mais quando tiverem sua liberdade de

fizessem

um

curso

de

Os alunos puderam conhecer os

volta. Relatou, ainda, que as pessoas

diversos dispositivos físicos e conexões

olham para um condenado e logo acham

que compõem o computador, tais como

que ele nada merece pelas coisas que

HD, memória, processador, portas VGA,

fez”.

barramento USB, dentre outros. Inclusive,
eles mesmos montaram os computadores
que são utilizados nas aulas. Muitos
questionamentos

e

esclarecimentos

foram feitos durante esse momento
prático.
Estão sendo ensinados conceitos
básicos, com ênfase na prática, de
sistemas

operacionais

e

suíte

de

Servidores do IFMA Campus Viana juntamente
com os coordenadores da APAC

aplicativos para finalidades como: edição
de texto, criação de planilhas eletrônicas
e apresentação de slides.
Percebe-se que os alunos ficaram
maravilhados em terem contato com o
computador, que, para a grande maioria,
é a primeira vez. Foi manifestado, ainda,
gratidão ao IFMA pela iniciativa. Alguns
depoimentos de alunos refletem isso:

Servidores do IFMA Campus Viana juntamente
com os coordenadores da APAC

ADMINISTRAÇÃO
No final do mês de Agosto e início de
setembro recebemos em nosso Campus
dois novos docentes: Lilianne Araújo
Mendes Oliveira Alvarenga da área de
Contabilidade e Kelly de Souza Ferraz,
Engenheira

de

Pesca.

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 editais
abertos; além dos projetos de extensão.
Enfim, foram apresentados à dinâmica do
Campus.
O mês de setembro 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.

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2024/19
Nome do Proposto: LEOVEGILDO BRANCO DOMINICE NETO
Cargo ou Função: ENFERMEIRO/ DERI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do IV Workshop PROEXT-IFMA e do 46º Encontro Nacional dos
Gestores de Extensão que ocorrerá na UFMA, localizada na cidade de São Luís – MA, no período de 17 a
21/09/2019.

Viana (17/09/2019)

São Luís (17/09/2019)

São Luís (21/09/2019)
Viana (21/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 914,42
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2298/19
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 43ª Reunião dos Dirigentes da Rede Federal - REDITEC, no
período de 09 a 12 de setembro de 2019, e de visita técnica no dia 13/09/2019, a ser realizada em
Florianópolis-SC.

Viana (09/09/2019)

São Luís (09/09/2019)

São Luís (09/09/2019)

Florianópolis (13/09/2019)

Florianópolis (13/09/2019)
São Luís (14/09/2019)
São Luís (14/09/2019)
Viana (14/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 615,00
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2374/19
Nome do Proposto: TALYTA FERNANDES RIBEIRO
Cargo ou Função: COLABORADORA EVENTUAL
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Mesa Redonda e ministrar a oficina Jornada de Impacto na II
Semana de Administração do IFMA Campus Viana.

São Luís (10/09/2019)
Viana (13/09/2019)

Viana (13/09/2019)

São Luís (13/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 714,50

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2377/19
Nome do Proposto: MONIQUE DIAS MORAES
Cargo ou Função: COLABORADORA EVENTUAL
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de mesa redonda e ministrar a oficina Jornada de Impacto na II
Semana de Administração do IFMA Campus Viana.

São Luís (10/09/2019)
Viana (13/09/2019)

Viana (13/09/2019)

São Luís (13/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 714,50

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2397/19
Nome do Proposto: SIMONE MAIDEL
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula da disciplina Metodologia Cientifica para o Curso de
Especialização Latu Senso em Ciências e Meio Ambiente no Campus Viana, na data de 14/09/2019 a ser
realizado na cidade de Viana-MA.

Santa Inês (13/09/2019)
Viana (15/09/2019)

Viana (15/09/2019)

Santa Inês (15/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2398/19
Nome do Proposto: ALINE ANTONIA SANTOS LINS
Cargo ou Função: TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/ CAE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento junto ao setor pedagógico no IFMA Campus
Alcântara, a acontecer nos dias 5 a 6 de setembro de 2019, na cidade de Alcântara-MA.

Viana (04/09/2019)

Alcântara (06/09/2019)

Alcântara (06/09/2019)
Viana (06/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 475,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2399/19
Nome do Proposto: LUANNY TOMAZ BRITO
Cargo ou Função: PSICÓLOGA/ CAE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do V Encontro Maranhense de Psicologia da Educação, a acontecer
nos dias 25 a 27 de Setembro 2019, na cidade de São Luís-MA.

Viana (24/09/2019)

São Luís (27/09/2019)

São Luís (27/09/2019)
Viana (27/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 713,82
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2454/19
Nome do Proposto: LUCAS FERNANDES DA SILVA
Cargo ou Função: TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS/ CAE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do VIII Fórum de Extensão Universitária da UFMA, a acontecer nos
dias 17 a 18 de setembro 2019, na cidade de São Luís-MA.

Viana (16/09/2019)

São Luís (18/09/2019)

São Luís (18/09/2019)
Viana (18/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 534,04
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2474/19
Nome do Proposto: HAWLLYSON ROCHA COSTA
Cargo ou Função: ADMINISTRADOR/ CPGP
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do VI JIFMA para dar suporte a delegação do IFMA Campus Viana,
que irá ocorrer na cidade de Imperatriz-MA, no período de 18 a 22/09/2019.

Viana (18/09/2019)

Imperatriz (23/09/2019)

Imperatriz (23/09/2019)
Viana (23/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 985,22

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2475/19
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 96º Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes e da Reunião da
Rede dos Diretores Gerais que acontecerá no período de 18 a 19/09/2019 na cidade de Imperatriz-MA.

Viana (17/09/2019)

Imperatriz (20/09/2019)

Imperatriz (20/09/2019)
Viana (20/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 1.129,97
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2486/19
Nome do Proposto: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de reunião de trabalho na Editora do IFMA, a ser realizada na
Reitoria pelo turno matutino e participar de reunião de trabalho no IFMA Campus São Luís-Monte Castelo, a ser
realizada na biblioteca do Campus no turno vespertino com a Editora Chefe da Revista do IFMA Campus
Alcântara.

Viana (22/09/2019)

São Luís (24/09/2019)

São Luís (24/09/2019)
Viana (24/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 554,86
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2487/19
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 21/09/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.

Pinheiro (20/09/2019)

Viana (22/09/2019)

Viana (22/09/2019)

Pinheiro (22/09/2019)
Valor das Diárias: R$ 586,68
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2570/19
Nome do Proposto: MARINETE MOURA DA SILVA LOBO
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de reunião de Grupo de Trabalho sobre a revisão das Funções
Comissionadas das Coordenações de Cursos do IFMA, conforme convocada pelo Presidente do GT, em São
Luís-MA e em reunião junto a bancada Federal do Maranhão para tratar de pauta de interesse institucional do
IFMA, em Brasília-DF, Plenário 14, Anexo II da Câmara dos Deputados.

Barra do Corda (30/09/2019)

São Luís (02/10/2019)

São Luís (02/10/2019)

Brasília (03/10/2019)

Brasília (03/02/10/2019)

Teresina (03/10/2019)

Teresina (03/10/2019)
Barra do Corda (03/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 2.635,30
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2914/19
Nome do Proposto: HELEN MAYSE PAIVA SILVA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar aula da disciplina Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas
para o Curso de Especialização Latu Senso em Ciências e Meio Ambiente no IFMA Campus Viana, na data
28/09/2019 a ser realizado na cidade de Viana-MA.

Santa Inês (27/09/2019)
Viana (29/09/2019)

Viana (29/09/2019)

Santa Inês (29/09/2019)
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 SETEMBRO

PORTARIAS

EDITAIS

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

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

