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idade escolar.

ENSINO

Durante a atividade, houve a

CAMPUS PROMOVE PALESTRA
SOBRE PREVENÇÃO DE DROGAS
ILÍCITAS

cobertura jornalística por parte da TV
Cidade, afiliada da RECORD TV na região,
que veiculará no programa Balanço Geral.
O Capelão Hildemar Jânio que atua

A Polícia Civil do Maranhão, por
meio da equipe da Delegacia Regional de
Viana em parceria com IFMA, Campus
Viana,

realizou

(08/10/2019),

a

nesta

terça-feira

quarta

palestra

“Prevenção de Drogas Ilícitas e seus
Efeitos Nocivos”.

na Regional agradeceu o apoio que tem
recebido do Delegado Geral, Dr. Leonardo
Diniz, e do Delegado Geral Adjunto
Administrativo, Dr. Márcio Araújo além
do apoio do Delegado regional Dr. Noleto,
que é um parceiro nas ações de
prevenção ao uso de entorpecentes na

O evento aconteceu no IFMA

região.

(Instituto Federal do Maranhão) Campus
Viana e teve como palestrantes o
Delegado Regional Dr. David Noleto, o
Capelão de Polícia Civil Hildemar Jânio
Costa Santos e, como auxiliares, as
Investigadoras Patrícia Matos e Rita
Nascimento, equipe da Regional de Viana.
A convite do Diretor Geral do
Campus, Professor Fábio Lustosa, foi
realizada a palestra que contou com a
participação de alunos do curso de

Servidores do IFMA e representantes da Polícia
Civil

Agricultura e Aquicultura, servidores e
terceirizados do Campus, cuja interação
foi de elevada importância. Ao final a

CONCURSO DE POESIAS MARCA
COMEMORAÇÕES DA SEMANA
DO LIVRO

direção do Instituto Federal agradeceu
aos palestrantes e falou acerca da
importância das ações que auxiliam na
prevenção

e

combate

ao

uso

de

entorpecentes, principalmente quando a
mensagem é direcionada aos jovens em

Evento homenageou o escritor vianense
Jediael Cutrim e contou com atividades
artísticas e culturais.
O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana realizou no dia 17
de outubro a II edição do seu Concurso de

Poesias da Biblioteca do Campus, como

Além da participação de alunos e

forma de comemorar a Semana Nacional

servidores

do Livro e da Biblioteca 2019. O concurso

também do concurso alunos das redes

teve como tema “Naturalmente Jediael:

municipal e estadual de Viana, das

entre amores, memórias e narrativas”,

cidades de Pedro do Rosário e Matinha,

uma homenagem ao escritor e poeta

recuperandos da Associação de Proteção

vianense Jediael Everton Cutrim. O

e Assistência ao Apenado (APAC) e a

evento contou atividades artísticas e

comunidade vianense.

culturais, dentre elas: peça teatral,

do

Campus,

participaram

Em sua fala, o homenageado disse

declamações de poemas e apresentações

que

se

sentiu

muito

lisonjeado

e

musicais.

reconhecido por ter sido escolhido e

O propósito do concurso de poesias

discorreu um pouco sobre sua trajetória

foi incentivar a leitura e a escrita,

escolar e profissional. Jediael Cutrim

estimular a construção do conhecimento,

apresentou algumas obras de sua autoria

difundir o livro, divulgar o papel da

e

biblioteca na sociedade bem como

reconhecer

mostrar os potenciais poetas e escritores

artistas/escritores regionais. “Sinto-me

que vivem na cidade de Viana; uma vez

muito feliz por receber a homenagem

que

ainda em vida, contrariando o que ocorre

a

cidade

significativo

é

número

conhecida
de

pelo

poetas

e

escritores que dela são filhos.

destacou

a

importância
e

de

valorizar

se
os

com alguns escritores que recebem
homenagem

apenas depois de

sua

Durante a abertura do evento a

morte”. O escritor finalizou o discurso

bibliotecária, Maria do Socorro de Sousa,

com palavras de incentivo a todos que

destacou a importância do evento para o

estavam ali e afirmou que continuará a

campus e para a sociedade de modo

escrever romances e poesias.

geral, afirmando que “o papel da

A turma do curso de Administração

biblioteca vai além do empréstimo e

matutino fez a encenação do ato IV do

devolução de livro. Ela é um instrumento

livro “A senhora e o lavrador”, do escritor

de

ao

homenageado. Este, por sua vez, não

conhecimento registrado”. A bibliotecária

conteve as lágrimas de emoção ao final

frisou que os bibliotecários devem estar

da

mais próximos e presentes da sociedade

emocionado porque um de seus sonhos

como instrumentos de transformação

era ver uma obra sua ser encenada um

social.

dia. Afirmou ser aquela ocasião singular.

democratização

do

acesso

encenação

e

declarou

está

As declamações das dez obras pré-

Diana

Souza,

Érika Patrícia, Natalia

selecionadas foram recitadas pelos seus

Soares, Nayra Nascimento, Francisco da

autores ou por pessoas indicadas por eles

Conceição, Thiago Mourão e Aline Lins.

para a plateia e para a comissão
julgadora,

que

foi

composta

pelos

professores Israel Ferreira Santos, Natalia
Soares e Francisco da Conceição. Durante
as declamações houve muita emoção. As
dez poesias selecionadas foram:


Amor ao vento (Dona de mim);



Mundo encantado (Loren Mara);



Temos voz (Bhya de Sá);



Viana (Chris Ametista);



Pelo céu de minhas entranhas (Peri

Cerimônia de abertura do II Concurso de poesias

Du Vale);


A espera (Sr. Mendes);



O depressivo (Shespeare Viana);



Minha Baixada (Tom Gabriel Pereira);



Viana meu amor (Camarapi);



Vida pregressa, (Marcos Pollo).
As

três

melhores

Servidora Maria do Socorro entrega premiação

poesias

declamadas e vencedoras do concurso
foram as seguintes:


1º Lugar: Pelo céu de minhas
entranhas – Peri Du Vale;



2º Lugar: Temos voz – Bhya de Sá;



3º Lugar: Minha Baixada – Tom
Gabriel Pereira.
O II Concurso de Poesias da

Biblioteca

do

Campus

Viana

foi

coordenado pela bibliotecária Maria do
Socorro de Sousa, com o apoio dos
servidores Israel Ferreira Santos, Jodelma
Mendes, Wanderson do Nascimento,

Servidores Maria Socorro e Wanderson
Nascimento entregando placa de homenagem ao
poeta Jedial Cutrim

Durante a abertura do evento, o
diretor-geral do campus, professor Fábio
Lustosa, destacou a importância da SNCT
e

o

papel

da

desenvolvimento
Servidores do IFMA e comunidade no
encerramento

ciência

local.

para

Ele

o

também

comentou sobre as perspectivas para
2020, quando, segundo previsão do
diretor, o campus será instalado em sua

PESQUISA

sede definitiva, no povoado São Pedro.
Após

a

abertura,

ocorreu

o

grupo

de

CAMPUS REALIZA V SEMANA DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

lançamento

Também foi realizado o II Seminário de
Iniciação Científica (SEMIC) do IFMA

campus, o Grupo de Pesquisa para o

do

primeiro

pesquisa do Eixo de Recursos Naturais do

Desenvolvimento
O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana realizou, nos dias
23 e 24 de outubro, a V Semana de
Ciência e Tecnologia (SNCT) e o II
Seminário de Iniciação Cientifica (SEMIC).
Os eventos tiveram como tema central
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento Sustentável” e
local “A importância da popularização da
ciência
regional”.

para
A

palestras,

o

desenvolvimento

programação

apresentações,

incluiu

disso, diversos projetos de pesquisa
desenvolvidos por servidores e alunos do
campus foram apresentados e discutidos
por pesquisadores de diferentes áreas do
conhecimento.

da

Baixada

Maranhense (DERBAX). O chefe do
Departamento

de

Pesquisa

e

coordenador do grupo, professor Eliakim
Martins Araújo, apontou a necessidade
da criação do grupo. “Há necessidade de
identificação dos arranjos produtivos
locais

para

que

potencializados
ocorra

e

um

estes

sejam

consequentemente
incremento

no

desenvolvimento regional de maneira
sustentável”, disse.
Em seguida os alunos bolsistas dos

mesas

redondas, entre outras atividades. Além

Rural

cinco

projetos

iniciais

do

grupo

apresentaram os trabalhos que serão por
eles desenvolvidos sob a coordenação
dos professores que integram a atividade,
Alinne

Soares

Menezes,

Nayra

Nascimento Bomfim Fernandes e Tiago
de

Moraes

Lenz.

Os

trabalhos

apresentados demostram a pluralidade

de áreas de atuação das pesquisas, que

“Produção sustentável de ovos caipiras”.

tratam de produção vegetal, análise

Na plateia houve um público diverso,

ambiental, geotecnologias, análise da

constituído por alunos dos cursos Técnico

produção aquícola e desenvolvimento de

em

modelos didáticos de ensino.

servidores,

Agricultura

e

Administração,

representantes

da

Após o lançamento do DERBAX, o

comunidade e membros de sindicatos,

público assistiu à palestra do professor e

que buscavam conhecer um modelo de

pesquisador do IFMA Campus Maracanã,

agronegócio rentável e sustentável da

Antônio Tomaz de Vasconcelos, intitulada

cadeia produtiva da avicultura.

“Búfalos do Maranhão”. O professor
apresentou

todo

o

do

para uma Mesa Redonda conduzida pelos

surgimento e desenvolvimento da espécie

professores do Campus, Tiago de Moraes

bubalina no estado, principalmente na

Lenz

região da Baixada Maranhense. Além da

Fernandes discutindo sobre a elaboração

boa adaptabilidade à região, o professor

de projetos para submissão em editais de

destacou

que

pesquisa. Na oportunidade, alunos e

influenciaram para a disseminação da

servidores do campus puderam conhecer

produção.

experiências exitosas na captação de

diversos

histórico

No dia seguinte ainda houve espaço

fatores

Em seguida, foi realizada a palestra

e

Nayra

Nascimento

Bomfim

recursos externos visando o fomento à

“Inserção de cultivos Biofortificados na

pesquisa.

Baixada Maranhense”, apresentada por

SEMIC

uma equipe técnica da Agência Estadual

O II SEMIC ocorreu paralelamente à

de Pesquisa Agropecuária e Extensão

SNCT. Ao todo, sete trabalhos foram

Rural do Maranhão (AGERP), com a

apresentados,

participação da supervisora regional do

resultados de projetos do campus nas

órgão, Janaira Silva Sá, que mostrou parte

áreas de Engenharia, Ciências Agrárias,

dos

Ciências

trabalhos

desenvolvidos

pela

demonstrando

Humanas,

Ciências

os

Sociais,

instituição na região. Logo após, o

Ciências Exatas e da Terra, Ensino e

extensionista Ednaldo Gonçalves, do

Linguística, Letras e Artes. Os trabalhos

Escritório Regional da AGERP de Codó,

foram avaliados por uma comissão

conduziu a apresentação sobre segurança

formada, em grande parte, por mestres e

alimentar e alimentos Biofortificados.

doutores,

No dia 24, o professor Tomaz de
Vasconcelos

apresentou

a

palestra

que

questionamentos

contribuíram
e

comentários

com
a

respeito dos resultados das pesquisas
desenvolvidas no campus.
O trabalho “Desenvolvimento do
jogo Potencializa: uma ferramenta de
apoio para o aprendizado de alunos com
deficiência intelectual”, apresentado pelo
aluno Jefferson C. Trindade e orientado
pelo professor Francisco da Conceição
Silva, foi o mais bem avaliado, recebendo

Cerimônia de abertura da V Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia e II Seminário de Iniciação
Científica

nota máxima por todos os examinadores.
A

pesquisa,

potencialidade

da

informação

aplicada

recorrentes

da

que

trata

da

tecnologia

de

à

educação,

problemas
como

a

educação inclusiva, foi premiada pela
comissão organizadora com Menção
Honrosa, como uma forma de reconhecer
a importância da pesquisa científica e da
inovação para o desenvolvimento da

Servidores e alunos do IFMA na V SNCT e II
SEMIC

Instituição e da Baixada Maranhense.
Durante o II SEMIC, o ex-aluno do
Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas do campus, Carlos Vandson
Camara Costa Aires, apresentou os
estudos que vem desenvolvendo para a
criação de uma impressora 3D. O público
ficou empolgado com o equipamento e as
possibilidades de aplicação da tecnologia.
Professor do IFMA Senhor Tomaz palestrando na
V SNCT

EXTENSÃO
ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
SISTEMAS CONHECEM ESTRUTURA
DA FC OLIVEIRA
No dia 11 de outubro de 2019
Diretora da AGERP em Viana Senhora Jainara
palestrando na V SNCT

alunos

do

Curso

Administração

e

Desenvolvimento

de

Técnico

em

Técnico

em

Sistemas,

do

Campus Viana, estiveram em visita
técnica na empresa FC Oliveira – Indústria
de Soluções, que está instalada na Cidade
de Codó (MA), cerca de 310 km da capital
São Luís.
A empresa FC Oliveira é hoje uma
Alunos do IFMA Campus Viana realizando
apresentações dos trabalhos científicos

das maiores indústrias do Norte e
Nordeste, genuinamente maranhense,
detentora das marcas: Econômico, FC e
Oliver. Conta com grande diversificação
dos produtos, e trabalha atualmente com
mais de 170 itens. Os alunos do Curso
Técnico em Administração visitaram o
setor de produção, percorrendo todo o
caminho entre almoxarifado e expedição,

Alunos do IFMA Campus Viana realizando
apresentações dos trabalhos científicos

passando pelo chão de fábrica. Na
oportunidade foram acompanhados por
profissionais
Empresa,

da

sob

área
a

produtiva

coordenação

da
dos

professores José de Arimatea de Sousa e
Marcelo Mendonça Teixeira.
Além da área de produção, os
alunos também tiveram a oportunidade
de conhecer os procedimentos adotados

pela empresa no que tange a segurança
dos

trabalhadores,

reconhecimento
médicos

bem

dos

adotados

o

da FC Oliveira pela condução da turma,

procedimentos

fez questão de apresentar alguns setores

no

como

O sr. Wesley, um dos responsáveis

processo

de

da empresa para que a turma tivesse

admissão e demissão, bem como o

contato com o "chão de fábrica", para,

acompanhamento

doenças

posteriormente, fazer a reflexão de que

eventualmente provocadas pelo labor

um profissional de TI não deve saber

diário.

apenas

de

Para a aluna Crislayne Carvalho
Serrão, aluna do terceiro período do
Curso Técnico em Administração, foi uma
experiência

impactante,

pois

de

associar

oportunidade
conhecimentos

trabalhadas

professores

sala

em

de

foi

também,

programar
ter

uma

sistemas,
visão

geral

mas,
de

processos.
O funcionário Alex Mororó, gerente

a

do setor de TI, apresentou 10 sistemas

os

computacionais para gerenciamento de

pelos

diversos setores da empresa, tais como:

aula

ao

administrativo,

financeiro,

logístico,

funcionamento real de uma grande

estoque, etc. Muitos desses setores até

fábrica. Em seu depoimento ela enfatiza

pouco tempo ainda eram controlados de

que “nesse último período tivemos a

forma manual, mas que, com a visão

oportunidade de realmente ver como era

empreendedora da direção e uma equipe

o funcionamento, como era subdividido

de profissionais competentes, foi possível

os departamentos, os funcionários, os

automatizar tais setores.

riscos que eles correm, os EPI que devem

A partir do que foi exposto pela

ser usados constantemente, quais as suas

equipe da FC Oliveira à turma de TDS,

tarefas,

destacam-se os pontos a seguir:

o

chão

de

fábrica,

o

planejamento, metas, benefícios. Para

1. Até uns cinco anos atrás a empresa

ela, presenciar o funcionamento de uma

FC Oliveira não dava a importância

grande fábrica como a FC Oliveira foi

necessária ao setor de TI;

importante norte entre teoria e prática.
Os

alunos

do

em

mais o setor de TI, muitas das

Desenvolvimento de Sistemas com a

atividades de gerenciamento foram

visita

melhoradas e automatizadas;

puderam

curso

Técnico

2. Após a empresa passar a valorizar

perceber

a

real

necessidade que uma empresa tem para

3. A empresa conta com, pelo menos,

gerenciar todos os seus processos, ainda

dez (10) sistemas computacionais

mais uma do porte da FC Oliveira.

para gerenciar seus processos;

4. Os senhores Alex Mororó e Wesley

instituição de qualidade, pois, demonstra

destacaram que o profissional da

que esta instituição se preocupa em

área de TI precisa conhecer de

formar os melhores profissionais em suas

processo.

áreas de atuação.

5. Há reuniões semanais, onde são
apresentados
semana
objetivos

os

anterior,
da

resultados
e

próxima

da

definidos
semana,

estando, por tanto, relacionado com
conceitos da Engenharia de Software,
tais como metodologias Scrum, XP,

Alunos e professor Arimatea do IFMA Campus
Viana realizando visita técnica

dentre outros.
Para o aluno Kaique Silva Cutrim, a
visita técnica superou suas expectativas,
pois, pôde conhecer não apenas os
sistemas que a empresa tem, mas, como
acontece a integração dos mesmos. Já o
aluno Nadson Rodrigues Cutrim Junior,
achou muito proveitosa a visita, pois,
pôde conhecer os diversos sistemas que
uma só empresa usa pra ter êxito no

Alunos, professores do IFMA Campus Viana e
colaboradores da FC Oliveira

mercado de trabalho. Para o aluno, esta
foi uma experiência que serviu de grande
incentivo para sua continuidade do curso.
A coordenação do curso técnico em
Desenvolvimento

de

Sistemas

(TDS)

agradece ao apoio da gestão do IFMA Campus Viana por todo o apoio que foi
dado

para

que

pudesse

experiências

exitosas

Alunos matriculados no último ano do
ensino médio nas escolas públicas
estaduais do município de Viana
participaram do preparatório.

ter

proporcionado ao corpo discente e
docente

CAMPUS CERTIFICA NOVA TURMA DE
PREPARATÓRIO PARA O SELETIVO DO
IFMA

nesta

O Instituto Federal do Maranhão
Campus Viana concluiu mais uma turma
do curso de extensão Aprova IFMA, que

viagem de estudo.
aprendizagem

tem como objetivo principal preparar os

como estas é que tornam o IFMA uma

alunos das escolas públicas estaduais do

Experiências

de

município de Viana que estão concluindo

ADMINISTRAÇÃO

o ensino médio e inscritos no processo
seletivo do IFMA a fim de ocupar uma das
vagas oferecidas para os cursos técnicos
na modalidade subsequente. Os alunos
terão aulas sobre os conteúdos de
matemática e português cobrados no

A 5ª edição do preparatório ocorreu
período

de

agosto

nosso Campus uma nova docente: Bruna
Larissa Ferreira de Carvalho, Engenheira
de Pesca. Como procedimento padrão,
todos os novos servidores passaram pelo

edital do processo seletivo.

no

No mês de Outubro recebemos em

a

outubro,

totalizando 160 h/a no turno noturno.
A equipe executora do projeto Aprova
IFMA V é composta pelos professores
Fernando Pereira (Matemática), Israel dos
Santos (Língua Portuguesa) e Felipe Vaz
(Matemática).
Para o professor Fernando, os
participantes do projeto puderam “fazer
uma revisão de conteúdos de matemática
e língua portuguesa que são mais
cobrados tanto no seletivo do IFMA como
também em vestibulares e concursos”,
dando aos candidatos maior confiança e
capacidade nos exames que farão no
futuro.

Servidores do IFMA Campus Viana juntamente
com os alunos certificados

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 outubro culminou com a
organização do café da manhã dedicado a
recém-chegada, reiterando nossa alegria
em recebê-la. E, por fim, desejamos todo
sucesso a docente.

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2570/19
Nome do Proposto: MARINETE MOURA DA SILVA LOBO
Cargo ou Função: PEDAGOGA/ GAB
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)

Brasília (02/10/2019)

Brasília (03/10/2019)
Barra do Corda (03/10/2019)
Valor dos bilhetes aéreos: R$ 2.635,30
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2733/19
Nome do Proposto: THIAGO MOURÃO PEREIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Desenvolvimento de Sistemas na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)

Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2734/19
Nome do Proposto: MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Administração na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)
Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)
Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2735/19
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Desenvolvimento de Sistemas na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)
Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)
Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2742/19
Nome do Proposto: ELISIANE MONTEIRO SOARES
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Desenvolvimento de Sistemas na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)
Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)
Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2743/19
Nome do Proposto: JOSE DE ARIMATEA DE SOUSA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Administração na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)
Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)
Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2746/19
Nome do Proposto: DOMINGOS PEREIRA FRANÇA
Cargo ou Função: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO/ CPGP
Descrição do Motivo da Viagem: Dirigir o veículo oficial para translado do servidor Vandeberg Pereira Araujo e
Fabio Lustosa Souza, Diretores Gerais dos Campi Pinheiro e Viana, respectivamente, para participar da reunião
da rede dos diretores gerais do IFMA no dia 16/10/2019, às 16h, e da 97ª Reunião Ordinária do Colégio de
Dirigentes no dia 17/10/2019, às 09h, no auditório do Campus São Raimundo das Mangabeiras-MA.

Pinheiro (16/10/2019)

São Raimundo das Mangabeiras (16/10/2019)

São Raimundo das Mangabeiras (18/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 380,04

Pinheiro (18/10/2019)

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2750/19
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 97º Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes e da Reunião da
Rede dos Diretores Gerais que acontecerá no período de 16 a 17/10/2019 na cidade de São Raimundo das
Mangabeiras-MA.

Viana (16/10/2019)

São Raimundo das Mangabeiras (18/10/2019)

São Raimundo das Mangabeiras (18/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 466,29

Viana (18/10/2019)

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2915/19
Nome do Proposto: HELLEN 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
05/10/2019 a ser realizado na cidade de Viana-MA.

Santa Inês (04/10/2019)
Viana (06/10/2019)

Viana (06/10/2019)

Santa Inês (06/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3108/19
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da Reunião Extraordinária da Rede de Diretores Gerais e da I
Reunião Temática da Rede de Diretores Gerais que acontecerá no período de 29 a 31/10/2019 na cidade de
São Luís-MA.

Viana (29/10/2019)

São Luís (01/11/2019)

São Luís (01/11/2019)
Viana (01/11/2019)
Valor das Diárias: R$ 850,67

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 2943/19
Nome do Proposto: ANTONIO SERGIO MOURA SOUSA
Cargo ou Função: TEC. LABORATÓRIO/ DRCA
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de visita técnica para acompanhar os alunos da turma de
Desenvolvimento de Sistemas na Empresa FC Oliveira na cidade de Codó-MA, na data de 11/10/2019.

Viana (11/10/2019)
Codó (11/10/2019)

Codó (11/10/2019)
Viana (11/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 67,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3110/19
Nome do Proposto: WANDERSON DO NASCIMENTO PEREIRA
Cargo ou Função: AUXLIAR DE BIBLIOTECA/ CGP
Descrição do Motivo da Viagem: Retirar seu certificado digital A3 na SERPRO, localizada na sede do Ministério
da Fazenda na cidade de São Luís-MA, no dia 29/10/2019.

Viana (28/10/2019)

São Luís (29/10/2019)

São Luís (29/10/2019)
Viana (29/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 354,26
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3133/19
Nome do Proposto: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ COORDENADOR DE CURSO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento de Provas Digitais (AMIGO) no dia 30/10/2019 na
cidade de Bacabal-MA.

Viana (30/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)
Viana (31/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 223,86
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3198/19
Nome do Proposto: LUCAS FERNANDES DA SILVA
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT/ CHEFE DEPARTAMENTO DE ENSINO
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento de Provas Digitais (AMIGO) no dia 30/10/2019 na
cidade de Bacabal-MA.

Viana (30/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)
Viana (31/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 223,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3239/19
Nome do Proposto: ANTÔNIO TOMAZ CORREIA DE VASCONCELOS
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Ministrar 2 (duas) palestras no evento V Semana de Ciência e Tecnologia do
IFMA Campus Viana no período de 23 a 24/10/2019.

São Luís (23/10/2019)
Viana (24/10/2019)

Viana (24/10/2019)

São Luís (24/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 223,86

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3243/19
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
26/10/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.

Santa Inês (25/10/2019)
Viana (27/10/2019)

Viana (27/10/2019)

Santa Inês (27/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 516,68

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3446/19
Nome do Proposto: ELIAKIM MARTINS ARAUJO
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DPPGI
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento de Provas Digitais (AMIGO) no dia 30/10/2019 na
cidade de Bacabal-MA.

Viana (30/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)

Bacabal (31/10/2019)
Viana (31/10/2019)
Valor das Diárias: R$ 223,86
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3950/19
Nome do Proposto: HELEN MAYSE PAIVA SILVA
Cargo ou Função: PEDAGOGA/ DDE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da I Reunião Temática da Rede de Diretores Gerais 2019 que será
realizada no IFMA Campus São Luís Monte Castelo no período de 30 a 31/10/2019.

Viana (29/10/2019)

São Luís (01/11/2019)

São Luís (01/11/2019)
Viana (01/11/2019)
Valor das Diárias: R$ 850,67

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

PORTARIAS

EDITAIS (NÃO HOUVE EDITAL EM OUTUBRO)

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

