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Administração,

ENSINO

Federal

do

Maranhão

(IFMA) realizou na tarde deste domingo, 01,
as provas do seletivo dos cursos técnicos
2020.

Foram

ofertadas

6.600

vagas

distribuídas em 29 unidades da instituição.
Dos 36.461 candidatos inscritos, cerca de
17% não fizeram a prova, esse percentual de
faltosos foi o mesmo do ano passado. Os
participantes tiveram quatro horas para
responder a 40 questões de múltipla escolha,
sendo 20 de matemática e 20 de português. A
previsão é que o gabarito seja divulgado a
partir desta segunda-feira, 03, no site do
IFMA e nos murais dos campi.
De acordo com a Pró-reitora de Ensino
do IFMA, Ximena Bandeira Maia, o seletivo
correu com tranquilidade em todas as 27
cidades do Maranhão em que a prova foi
aplicada. “O seletivo do Instituto envolve
números significativos. Para executar esse
trabalho montamos uma estrutura com
quatro mil colaboradores, 90 locais de prova
e mais de mil salas de aplicação da prova.
Todos os esforços da comissão central e das
comissões locais dos campi foram essenciais
para o êxito desse processo. Estamos felizes
por mais uma vez alcançarmos nosso objetivo
de preencher as vagas disponibilizadas pela
nossa instituição”, avaliou a pró-reitora.
Para o Campus Viana foram 853
candidatos

concorrendo

de

Sistemas, Aquicultura e Agricultura. Todos

MAIS DE 500 CANDIDATOS
FIZERAM A PROVA DO SELETIVO
2020 EM VIANA
O Instituto

Desenvolvimento

a

200

vagas

distribuídas entre os cursos, técnico em

destinados a alunos que estão concluindo o
terceiro ano ou já concluíram o ensino médio.
O índice de abstenção no Campus Viana foi
de 30,7%, ou seja, de 853 previstos, 262
candidatos faltaram às provas.
Entre os candidatos que sonham com
uma vaga no Instituto estava o adolescente
Marcus Vinícius Pereira Santos, “É a primeira
vez que faço o seletivo do IFMA e estou
ansioso. Eu estudei bastante ao longo do ano,
me

preparei

e

desempenho”,
concorre

a

espero

disse
uma

o

ter

um

bom

candidato,

que

vaga

do

curso

de

Desenvolvimento de Sistemas.
O certame ocorreu em 3 pontos de
presença diferentes, nas Escolas Raimundo
Marcelino Campelo, Nossa Senhora da
Conceição e Manoel Soeiro. A primeira, por
exemplo, local com maior número de
participantes e também por apresentar
melhor

infraestrutura

de

acessibilidade

concentrou os candidatos com deficiência
que solicitaram condição especial de prova. A
maior incidência foi de candidatos com baixa
visão, que solicitaram prova ampliada.
Para o diretor geral do Campus, Fábio
Lustosa

Souza,

“o

momento

é

de

agradecimento a todos os servidores e
colaboradores

pelo

trabalho

dedicado,

comprometido e responsável na condução do
Processo

Seletivo,

o

que

reforça

o

compromisso institucional e o propósito
maior de consolidar o Campus Viana como
referência na educação profissional técnica

de nível médio na Região da Baixada

concluiu o Ensino Médio). Ao todo, 28

Maranhense”.

formandos foram diplomados no evento. A

Conforme o edital do seletivo, a

cerimônia ocorreu no Cunacus Eventos e

previsão é que o resultado final seja

reuniu familiares, amigos e professores dos

divulgado no dia 09 de janeiro de 2019 e as

estudantes.

matrículas devem ser feitas a partir do dia 11
de

janeiro.

Os

candidatos

podem

O professor e diretor de administração
e

planejamento

do

Campus

Anderson

acompanhar a divulgação do gabarito, o

Gedeon Buzar Reis foi eleito pela turma como

resultado do certame e o calendário de

o

matrícula na página do seletivo.

Nascimento

Ramos

dos

paraninfo.

Foram

homenageados

patrono,

e

o

professor

Veríssimo

Santos

como
os

professores do curso Mary Amália Castro
Rocha, José de Arimatea de Souza e Maycon
César Pereira Wernez.
Compuseram a mesa de honra o próreitor de planejamento e desenvolvimento
institucional do IFMA, Carlos Cesar Teixeira,
no ato representando o reitor do IFMA; o
diretor geral do campus, professor Fábio
Candidatos realizando o certame

Lustosa Souza; a vice-prefeita de Viana
professora Lucimar Gonçalves; o corregedor
do IFMA e membro do Conselho Diretor do
Campus, professor Valdir Mariano de Souza;
a diretora de Desenvolvimento Educacional
Jodelma Castelo Branco Mendes; o diretor de
administração e planejamento Anderson

Candidatos realizando o certame

Gedeon Buzar Reis; o coordenador do curso
técnico de Administração Marcelo Mendonça
Teixeira; e o paraninfo da turma Verissimo

28 ALUNOS DO CAMPUS SE
FORMAM EM TÉCNICO DE
ADMINISTRAÇÃO

Ramos dos Santos.
Após a abertura da solenidade pelo
diretor geral do Campus, o juramentista

O Instituto Federal do Maranhão

Marco Antônio Gomes Ribeiro se dirigiu à

(IFMA) realizou, no dia 18 deste mês, a

tribuna. Juntamente com colegas, ele fez o

solenidade de formatura da turma do Curso

juramento da profissão em benefício da

Técnico

sociedade.

em

Administração

–

noturno

modalidade subsequente (para quem já

A aluna Loide Rose Everton Mota Aires
foi à oradora oficial da turma. Ela agradeceu
ao IFMA em nome da turma pela formação
recebida e destacou a importância de todos
para a chegada daquele momento. A aluna
também mencionou os professores que
contribuíram com o processo de qualificação
profissional da turma. Logo em seguida, foi
Servidores do Campus Viana

exibido um vídeo com o registro de alguns
momentos valiosos que o Campus Viana

PESQUISA

proporcionou ao longo dos três semestres
para os formandos.
A aluna Carla Tamara Souza Pinheiro
recitou um cordel em homenagem à turma e
aos professores. Destacou no seu recital as

CAMPUS LANÇA PRIMEIRA
REVISTA DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA

peculiaridades dos colegas de turma e

Revista

“Educare:

Ensino,

Pesquisa

e

também de cada professor. Foi um momento

Formação de Professores” foi lançada no dia

de muitos risos, emoção e reflexão sobre o

03 de dezembro de 2019 no formato online,

papel do IFMA para o processo de formação

com o apoio da Editora do IFMA.

profissional, bem como para a melhoria do
desenvolvimento econômico e social da
região.

O Instituto Federal do Maranhão
(IFMA) Campus Viana, publicou sua primeira
revista de divulgação científica, que tem
como objetivo oferecer à comunidade um
espaço para a divulgação dos resultados e
disseminação dos conhecimentos científicos e
tecnológicos obtidos através das pesquisas
científicas realizadas pelos professores e
técnicos administrativos nas diversas áreas
do conhecimento e que se encontram lotados
nos diversos campi do IFMA. A revista

Alunos formandos e servidores do IFMA

“Educare: Ensino, Pesquisa e Formação de
Professores” foi lançada no dia 03 de
dezembro de 2019 no formato online, com o
apoio da Editora do IFMA.
O editor-chefe da revista, professor
Fernando Oliveira, explica que a revista utiliza

o sistema OJS, que é recomendado pela
Coordenadoria

de

Aperfeiçoamento

de

Pessoal de Nível Superior (CAPES). “Esse
sistema é utilizado por milhares de revistas
no mundo todo. É um software de código
aberto para o gerenciamento de periódicos
acadêmicos e, assim, publicamos os artigos”,
conta. “Essa plataforma é bem dinâmica,
podemos fazer todo o gerenciamento da
revista por lá e acompanhar o fluxo de
trabalho em qualquer lugar que estivermos”,

Capa da Revista Científica do Campus Viana

complementa o professor.

NÚCLEO DE
QUALIDADE DE
VIDA

O diretor-geral do Campus Viana, Fábio
Lustosa,

também

comentou

sobre

o

lançamento da revista digital. “Trata-se de
um importante instrumento de disseminação
de pesquisas científicas desenvolvidas pelos
servidores do Campus Viana, sendo também
extensivo aos demais servidores dos campi
do IFMA, o convite para divulgação de seus
resultados oriundos das pesquisas realizadas
no âmbito de seus campi. É, portanto, o
fortalecimento da pesquisa, considerada um
dos elementos que constituem o tripé dos
institutos federais de educação”, destaca o
diretor.
Além

O espirito de competição e a disputa por
medalhas tomou conta do Instituto Federal do
Maranhão (IFMA) Campus Barra do Corda nos
dias 13, 14 e 15 de dezembro, período em que
foi realizado o VI Jogos dos Servidores do IFMA.
Ao todo, 350 servidores dos 29 campi e
da Reitoria participaram das disputas em oito

do

editor-chefe,

tiveram

participação importante na produção da
revista o diagramador Luís Claudio Brito, a
bibliotecária Maria do Socorro Sousa, a
professora Cidronia de Oliveira e o professor
Francisco da Conceição Silva. Confira os
artigos publicados na revista acessando
a página.

CAMPUS VIANA PARTICIPA DA 6ª
EDIÇÃO DOS JOGOS DOS
SERVIDORES

modalidades (atletismo, futebol society, futsal,
natação, tênis de mesa, vôlei de areia, vôlei de
quadra

e

xadrez),

confraternização
realizado

e

num

amizade.

anualmente,

tem

clima

de

O

evento,

por

objetivo

promover a integração dos servidores por meio
do espírito esportivo.
O Campus Viana contou com a
participação de 19 servidores entre técnicos e
docentes. Na modalidade futsal feminino
garantiu a medalha de ouro, sendo campeã

do torneio. Na modalidade atletismo, o
campus foi representado pelos servidores
Elizabeth

Martins,

Natália

Guterres

e

Wanderson Pereira. Este último conseguiu
nosso melhor resultado na modalidade
conquistando um 4º lugar.
Na modalidade natação o campus
ganhou destaque com o professor Thiago
Mourão conquistando duas medalhas de
bronze nos 20m e no revezamento. Outro
esporte no qual o campus teve representação
foi o vôlei de dupla com os servidores Paulo
Robson e Thiago Mourão. Outra modalidade
com bastante destaque foi o tênis de mesa,
com o servidor Thiago Mourão conquistando
o 2º lugar no individual e os servidores
Marcelo

Mendonça

e

Thiago

Mourão

conquistando o 1º lugar nas duplas.

ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS VIANA ADQUIRE
EQUIPAMENTOS DE TI E
POLTRONAS DE AUDITÓRIO
No mês de Dezembro o IFMA
Campus Viana recebeu de orçamento de
capital descentralizado da Reitoria o valor
de R$ 108.160,00 (cento e oito mil e
cento de sessenta reais) para empenho
específico de equipamentos de TI. Os
equipamentos adquiridos foram Circuito
Lógico

(gateway),

equipamentos

de

wireless, switch de acesso 48 portas,

switch de acesso 24 portas, transceiver,
cabo lógico, telefone IP e gateway. O
campus Viana também recebeu o valor de
R$ 361.684,00 (trezentos e sessenta e um
mil e seiscentos e oitenta quatro reais)
para empenho específico de poltronas de
auditório.

Foram

poltronas

simples

poltronas

com

Ressalta-se

que

adquiridas
com

apoio
os

apoio
para

recursos

290
e

4

obeso.
foram

destinados de forma carimbada para a
aquisição desses bens, não cabendo
remanejamento para outras situações
que ainda se encontram pendentes no
Campus Viana. Os fornecedores dos bens
deram um prazo de 60 dias para entrega
dos bens.

DÍARIAS
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3445/19
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, no período de 28 a 30/11/2019 a ser realizado na cidade de Viana – MA.

Pinheiro (27/11/2019)
Viana (01/12/2019)

Viana (01/12/2019)

Pinheiro (01/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 899,04

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3598/19
Nome do Proposto: CIDRONIA JANICLEBIA BURITI RODRIGUES
Cargo ou Função: PROFESSORA EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento relativo a CPPD sobre assuntos relativos a carreira
docente.

Viana (04/12/2019)

São Luís (07/12/2019)

São Luís (07/12/2019)

Viana (07/12/2019)

Valor das Diárias: R$ 734,64
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3648/19
Nome do Proposto: PATRICIA FALCÃO GOMES
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ PREGOEIRA
Descrição do Motivo da Viagem: A servidora Patrícia Falcão irá orientar o CLCC-VIANA em processos
licitatórios (Cantina e outros) que esta unidade pretende realizar.

São Luís (04/12/2019)
Viana (06/12/2019)

Viana (06/12/2019)

São Luís (06/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 496,97

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3686/19
Nome do Proposto: ISRAEL FERREIRA SANTOS
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT
Descrição do Motivo da Viagem: Participar do III Encontro de Arte do IFMA na cidade de São Luís-MA,
representando a delegação do IFMA Campus Viana, no período de 05 a 06/12/2019.

Viana (04/12/2019)

São Luís (07/12/2019)

São Luís (07/12/2019)
Viana (07/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 639,64

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3728/19
Nome do Proposto: ADRIANO FREIRE EVERTON
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CLCC
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de treinamento que acontecerá no período de 11 a 13/12/2019 na
cidade de São Luís-MA, sobre as mudanças na Lei que rege o pregão eletrônico.

Viana (10/12/2019)

São Luís (14/12/2019)

São Luís (14/12/2019)
Viana (14/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 895,54
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3729/19
Nome do Proposto: FABIO LUSTOSA SOUZA
Cargo ou Função: PROFESSOR EBTT/ DRG
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 99º Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes que acontecerá
na data de 09/12/2019 na cidade de São Luís-MA.

Viana (08/12/2019)

São Luís (10/12/2019)

São Luís (10/12/2019)
Viana (10/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 652,61
Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3731/19
Nome do Proposto: ANDRE GOMES PINHEIRO
Cargo ou Função: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ CONSELHEIRO CONDIR
Descrição do Motivo da Viagem: Participar da 2º Reunião Ordinária do Conselho Diretor do IFMA Campus
Viana.

São Luís (03/12/2019)
Viana (04/12/2019)

Viana (04/12/2019)

São Luís (04/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 370,57

Diretoria de Administração e Planejamento
PCDP: 3954/19
Nome do Proposto: JODELMA CASTELO BRANCO MENDES
Cargo ou Função: PEDAGOGA/ DDE
Descrição do Motivo da Viagem: Participar de Banca Examinadora, na qualidade de Pedagoga para
contratação de professor substituto da área de administração para o Campus Avançado Rosário, onde o IFMA
Campus Viana se beneficiará dos candidatos aprovados em lista de excedente.

Viana (14/12/2019)

Rosário (16/12/2019)

Rosário (16/12/2019)
Viana (16/12/2019)
Valor das Diárias: R$ 602,93

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

PORTARIAS

EDITAIS (NÃO HOUVE EDITAL EM DEZEMBRO)

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

