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APRESENTAÇÃO

A Direção do Campus Grajaú apresenta o Plano de Desenvolvimento
Institucional do Campus Grajaú / IFMA – PDI, referente ao período de 2017 2020. Aqui estão as ações propostas no campo do Ensino que envolve pesquisa
e extensão e no campo da administração que apontam as necessidades e
investimentos que possam contribuir no cumprimento dos objetivos e finalidades
dos Institutos federais, prevista na lei 11.892/2008.
O Plano de desenvolvimento Institucional é constituído da missão e
visão de futuro institucional, dos princípios filosóficos norteadores das ações, dos
objetivos a serem alcançados a médio e longo prazos, das metas e das ações
administrativas, de ensino. Contemplando as duas grandes pastas da estrutura
organizacional do campus e seus respectivos setores.
Pretende-se com este plano contribuir para a melhoria da educação
do Município de Grajaú e região, em conformidade com a política nacional de
educação e com os objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, bem como instituir uma cultura de gestão planejada e democrática,
que contemple, entre outros princípios, a inovação, a qualidade, a excelência, o
respeito, entre outros e a constante busca por melhoria dos serviços prestados.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 HISTÓRICO

O Campus Grajaú do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IFMA) integra a Fase III do Plano de Expansão da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 07 de outubro de 2013,
através da Portaria MEC nº 993. Localizada na região centro-sul do estado
maranhense,

a

cidade

de

Grajaú conta

com

uma

população

de 62.093 habitantes (IBGE 2010), área de 8.830,96 km2 e IDH 0,639 médio
segundo IBGE (pesquisa 2010). Do ponto de vista econômico, a cidade
de Grajaú concentra arranjos produtivos focados nos setores de Agropecuária,
Extração Vegetal, Pesca, Comércio, Serviços, Construção Civil, Administração
Pública, Extrativismo Mineral, Indústria de Transformação e Serviços Industriais
de Utilidade Pública. A cidade de Grajaú destaca-se atualmente como o segundo
polo gesseiro do Brasil. No cenário educacional, a cidade conta com os Campus
da Universidade Estadual do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão,
bem como de faculdades privadas e com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão, o qual foi inaugurado no dia 19 de agosto de
2016, o que a destaca em relação a algumas cidades do interior do estado. O
IFMA/Campus Grajaú,

situado

na

mesorregião

Centro

Maranhense tem

demanda assegurada por estudantes do próprio município de Grajaú e das
cidades vizinhas Amarante do Maranhão (37.932 habitantes – IBGE 2010),
Arame (31.702 habitantes – IBGE 2010), Fernando Falcão (9.241 habitantes –
IBGE 2010), Formosa da Serra Negra (17.757 habitantes – IBGE 2010), Itaipava
do Grajaú (14.297 habitantes – IBGE 2010), Lajeado Novo (6.923 habitantes –
IBGE 2010) e Jenipapo dos Vieiras (15.440 habitantes – IBGE 2010).

Foi

formada uma Equipe de implantação do IFMA Campus Grajaú, composta pelos
servidores: Francisco Alberto Gonçalves Filho (Docente/IFMA Campus
Imperatriz), como Diretor Geral “Pró Tempore”; Simone Azevedo Bandeira de
Melo Aquino (Docente/IFMA Campus Imperatriz); Hélio Sobrinho da Silva
Azevedo (Vigilante/IFMA Campus Imperatriz); Polliana Costa Chaves (Técnico
em Assuntos Educacionais/IFMA Campus Imperatriz); Sílvia Letícia Araújo de
Freitas (Assistente em Administração/IFMA Campus Imperatriz); e Widglan
5

Barbosa da Sousa Nunes (Administrador/ IFMA Campus Açailândia). Essa
equipe foi responsável por realizar audiências públicas e elaborar um estudo
técnico para planejamento da oferta dos cursos, para comunidade Grajauense e
região. Especificamente no que se refere aos cursos preferidos e sugeridos
destacaram-se os cursos técnicos nas áreas de: Edificações, Administração,
Agropecuária,

Agronegócio,

Eletroeletrônica,

Automação

Industrial,

Eletrotécnica e Eletromecânica. Engenharia Civil foi o grande destaque como
sugestão de oferta em ensino superior. Nesse nível de ensino também foram
sugeridos: Administração, Agronomia, Veterinária e as Engenharias Mecânica e
Elétrica.
É importante destacar também que a região de Grajaú possui terras
indígenas habitadas, a saber: Araribóia, Bacurizinho, Cana-brava, Morro Branco
e Uruçu-Juruá. As Terras Indígenas Araribóia, Bacurizinho e Cana-Brava
abrigam cerca de 85% da população guajajara [dados de 2002]. Nessa
perspectiva, o IFMA poderá atuar também na oferta de cursos que tenham como
referência a metodologia de alternância e a realidade socioambiental e
econômica das comunidades.

1.2 IDENTIDADE DO CAMPUS

O Campus Grajaú do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão, com autorização de funcionamento através da Portaria n. 993, de
07 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 08 de outubro
de 2013. Diante disso, segue algumas informações institucionais identificadoras
do Campus, bem como perfil e infraestrutura física. Para dimensionar melhor as
projeções apontadas no Plano de Desenvolvimento Institucional desta Unidade
do IFMA.
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NOME DO CAMPUS:

Grajaú
CÓDIGO INEP:
21281653

CNPJ:

10.735.145/0021-38

ENDEREÇO:

BR 226, sentido Grajaú - Barra do
Corda

NUMERO:

COMPLEMENTO:

Bairro Vila Nova

65940-000

CIDADE:

Grajaú

CEP:

UG:

154854

S/N

UF:

E-MAIL DO CAMPUS:

TELEFONE:

Campusgrajau@ifma.edu.br

(99) 98403-1844

MA

DIRETOR GERAL
Francisco Alberto Gonçalves Filho

E-MAIL DO DIRETOR GERAL:

TELEFONE:

Albertofilho@ifma.edu.br

(99) 98422-2630

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Miquéias Oliveira de Souza
E-MAIL DIRETOR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

TELEFONE:

Miqueias.souza@ifma.edu.br

(99) 98152-3862

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:
Widglan Barbosa de Sousa Nunes
E-MAIL DIRETOR ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:

TELEFONE:

Widglan@ifma.edu.br

(99) 99165-7630

PESQUISADOR INSTITUCIONAL:

TELEFONE:

Lucas Henrique Silva Correia

E-mail do pesquisador institucional:
Henrique.correia@ifma.edu.br

TELEFONE:
(98) 98747-7178
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1.3 MISSÃO
Promover educação profissional científica e tecnológica comprometida com a
formação cidadã para o desenvolvimento sustentável.

1.4 VISÃO
Ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência
nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão.

1.5 VALORES
Ética; Inclusão Social; Cooperação; Gestão Democrática e Participativa;
Inovação.

1.6 OBJETIVOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para
o público da educação de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização
de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo
do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento
e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para
os diferentes setores da economia;
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b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica,
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d)

cursos

de

pós-graduação lato

sensu de

aperfeiçoamento

e

especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do
conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação,
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
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1.7 MAPA ESTRATÉGICO
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1.8 ORGANOGRAMA DO CAMPUS – GRAJAÚ
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1.9 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL /CHEFIAS

DIRETORIA GERAL (CD-2)
Francisco Alberto Gonçalves Filho
Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e da Comunicação (FG-2)
Yanes da Conceição Gentil
Clemilton Duarley Pinto da Silva
Diretoria de Administração e Planejamento
(CD-4)
Jose de Ribamar Viana

Chefe de Gabinete (FG-2)
Jayane Kelly Jacinta de Oliveira

Diretoria de Desenvolvimento
Educacional (CD-4)
Snaylla Natyelle de Oliveira Almendra

Coordenadoria de Licitações,
Compras e Contratos (FG-2)
Vagner da Silva Araújo
Kélique de Castro Veras

Departamento de Extensão e
Relações Institucionais - DERI
(FG-1)
Luciana Learte Moura Nunes

Coordenadoria de Gestão de
Pessoas (FG-2)
Lucélia ribeiro Coelho
Johnatta Lima Marques

Departamento de Ensino (FG-1)
Miqueias Oliveira de Souza
Zaiama Karla da Silva de Almeida

Coordenadoria de Planejamento e
Gestão Patrimonial (FG-2)
Jorcelyo Lima Alencar
Vanderson Barbosa Lima
Coordenadoria de Execução
Orçamentária e Financeira (FG-2)
João André Pavão Soares
Rallyk Ellen Morais Bezerra

Departamento de Registro e
Controle Acadêmico (FG-1)
Lucas Henrique Silva Correia

Departamento de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (FG-1)
Charles dos Santos
Coordenadoria de Assuntos
Estudantis (FG-2)
João Batista Neres Oliveira
Glauciane Freire Araújo Abreu
Magno Cronemberges de Oliveira
Paulo Henrique Leal de Sousa
Hamilton de Arruja Souza
Coordenadoria de Apoio
Pedagógico (FG-2)
Nieysila Simara da Silva Castro
Borges
Tiago Alan Santos Campos
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2. INSERÇÃO REGIONAL
2.1 FINALIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à
educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os
quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados
com

base

no

mapeamento

das

potencialidades

de

desenvolvimento

socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento
de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e
atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
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2.2 PERFIL DO MUNICÍPIO SEDE DO CAMPUS- GRAJAÚ
POPULAÇÃO
População estimada [2016]

68.458 pessoas

População no último censo [2010]

62.093 pessoas

Densidade demográfica [2010]

7,03 hab/km²

EDUCAÇÃO
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]

96,3 %

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015]

4,2

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015]

3,6

Matrículas no ensino fundamental [2015]

17.326 matrículas

TERRITÓRIO E AMBIENTE
Área da unidade territorial [2016]

8.863,57 km²

Esgotamento sanitário adequado [2010]

4,8 %

Arborização de vias públicas [2010]

89,5 %

Urbanização de vias públicas [2010]

4,5 %

ECONOMIA
PIB per capita [2014]

8.111,75 R$

Percentual das receitas oriundas de fontes externas[2015]

95,3 %

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM)[2010]

0,609

TRABALHO E RENDIMENTO
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2015]

1,8 salários mínimos

Pessoal ocupado [2015]

6.838 pessoas

População ocupada [2015]

10,1 %

Percentual da população com rendimento nominal
mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]

48,6 %
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2.3 CIDADES A SEREM ATENDIDAS PELO CAMPUS GRAJAU

Tabela 31– Índice de Desenvolvimento Municipal, ranking, Índice de Desenvolvimento
Econômico e Índice de Desenvolvimento Social - 2010
Índice de
Município

Desenvolvimento

Ranking

Municipal

Índice de

Índice de

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Econômico

Social

Amarante do
Maranhão

0,285

170º

0,200

0,405

Arame

0,279

177º

0,217

0,359

Fernando
Falcão

0,252

203º

0,221

0,288

Formosa da
Serra Negra

0,269

189º

0,203

0,356

Grajaú

0,399

37º

0,385

0,412

Itaipava do
Grajaú

0,239

207º

0,179

0,320

Jenipapo dos
Vieiras

0,234

210º

0,182

0,302

Lajeado Novo

0,319

129º

0,249

0,409

Sítio Novo

0,295

157º

0,226

0,385

Fonte: IMESC
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Tabela 32 – PIB a preço de mercado corrente, percentual de participação no PIB do MA,
PIB per capta, valores agregados a preços correntes-2010
Maranhão

45.255.942

100%

6.569.683

6.888,60

6.969.107

6.350.799

27.133.723

Valor
Adicionado
Bruto
Agropecuária
mil R$

Valor
Adicionad
o Bruto
Indústria
mil R$

Valor
Adicionado
Bruto Serviços
mil R$

PIB mil R$

% do
PIB
MA

Unidade
Regional de
Grajaú

911.690

2,01

212.387

4.292,59

352.973

71.621

467.643

Amarante do
Maranhão

144.058

0,32

37.932

3.801,60

52.324

11.438

78.083

Arame

115.871

0,26

31.702

3.670,53

46.993

9.175

57.858

Fernando
Falcão

42.115

0,09

9.241

4.587,65

19.727

2.584

19.175

Formosa da
Serra Negra

74.630

0,16

17.757

4.197,41

30.867

5.161

37.584

Grajaú

333.657

0,74

62.093

5.389,99

131.509

27.271

164.623

Itaipava do
Grajaú

44.480

0,1

14.297

3.118,33

15.931

3.794

24.179

Jenipapo dos
Vieiras

51.455

0,11

15.440

3.341,87

16.304

4.499

29.685

Lajeado
Novo

33.123

0,07

6.923

4.784,50

12.463

2.423

17.495

Sítio Novo

72.301

0,16

17.002

4.251,25

26.855

5.276

38.961

Área de
Abrangência

Fonte: IBGE

PIB per
População
capita R$

Elaboração: Galeria Consultoria
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2.4 ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL

2.5 RESERVAS INDIGENAS A SEREM ATENDIDAS PELO CAMPUS
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3 PLANO DIRETOR
3.1DIAGNÓSTICO ATUAL DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

3.2 TERRENO
Data de Autorização de
Perfil do Campus (0 ou 1)
Categorização
Funcionamento
Atual (0 ou 1)
Área do Terreno (m2)
Agrícola Urbano Híbrido
P
Área Construída (m2)
07/10/2013
*2.180.000 16.530,33
0
0
1
E: fase III
Área murada 81.000 m², sendo 300 metros de frente e 270 metros lateral
* 218 Ha. - Área em Litígio na Justiça Federal Comarca na Cidade de Balsa - MA
DEFINIÇÕES: P: Pré-expansão; E: Expansão; EA: Expansão Agrícola;
SPCDA: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
OBSERVAÇÕES:
Utiliza-se a linguagem binária (0 ou 1) para preenchimento da maioria das células desta planilha.
EXEMPLO: Perfil do Campus (0 ou 1) – Se um campus for urbano deve-se preencher a célula
com 1 e as demais com células com 0 para informar que realmente este campus tem um perfil
urbano.
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3.3 Levantamento topográfico do terreno
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3.4 PLANTA BAIXA DO CAMPUS
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3.5 QUADRO DEMONSTRATIVO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO

3.6 ESTRUTURA DE LOGISTICA
O Campus Grajaú possui atualmente uma frota de quatro veículos oficiais,
conforme discriminação a seguir:
VEÍCULO

PLACA

Camionete Hilux

OJB - 9675

Automóvel Polo Sedan 2.0

OJN - 3089

Automóvel Perua Kombi

HPF - 4704

Micro ônibus

NND - 2660
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3.7 DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Bases
✓ As diretrizes de uso e ocupação do território devem ser estabelecidas de
modo a assegurar a qualidade de vida no campus, o conforto ambiental das
edificações e dos espaços exteriores, a preservação de áreas de interesse
ecológico e o equilíbrio na distribuição espacial de áreas verdes, áreas de
lazer e das áreas de convivência;
✓ A distribuição espacial das atividades deve respeitar as tendências de uso já
estabelecidas no campus;
✓ A localização de unidades de produção e blocos de ensino e administrativos
deve ser norteada pelas interações acadêmicas, pela necessidade de
racionalização da infraestrutura, pela adequação das características físicas
dos locais às atividades que serão neles desenvolvidas, e pelo impacto
ambiental causado;
✓ As edificações devem ser convenientemente afastadas das ruas e avenidas,
para que se assegure a privacidade visual e sonora das atividades;
✓ O espaço intersticial das edificações, as calçadas, passarelas e as áreas
verdes devem ser paisagisticamente tratados, de modo a estimular os
deslocamentos de pedestres;
✓ A escolha das plantas a serem cultivadas no campus deve valorizar as
espécies nativas do bioma local e regional;
✓ Os

princípios

da

sustentabilidade,

da

eficiência

energética

e

da

acessibilidade ambiental para todos deverão ser assegurados nas
edificações do campus;
✓ Deve-se instituir o Plano Diretor do campus, com regulamento completo de
uso e ocupação do Campus Grajaú.
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3.8 ZONEAMENTO DA AREA MURADA DO CAMPUS
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4. POLITICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/ Campus
Grajau tem a formação do ser humano como centro de sua finalidade, qual seja
oferecer educação pública de qualidade baseada no tripé do ensino, pesquisa e
extensão. Segue os instrumentos de organização interno do campus,
harmonizados com as diretrizes PDI do IFMA
4.1POLITICA DE QUALIFICAÇÃO SERVIDORES
Diretrizes referentes à Política de Qualificação do IFMA são:
a) Diversificação da oferta de modo a contemplar os cursos de atualização, de
graduação e pós-graduação, além da participação em congressos, encontros,
seminários e similares;
b) Incentivo à participação dos servidores em programas e ações de qualificação;
c) Abrangência das diferentes áreas profissionais, dentre as quais a área de
atendimento às pessoas com necessidades específicas (Libras, Braille, entre
outras);
d) Atendimento tanto aos interesses pessoais/profissionais dos servidores como
aos interesses institucionais;
e) Ação conjunta das Unidades Administrativas na promoção de ações de
qualificação profissional;
f) Realização de ações com uso das mais diversas tecnologias.
4.2 POLITICA DISCENTE
•
•
•
•
•

Desenvolver ações de apoio a formação do grêmio estudantil no campus.
Apoiar ações de desenvolvimento da cultura
Desenvolver programas de permanência do aluno na escola
Desenvolver ações de inclusivas
Promover e estimular atividades e eventos esportivos

4.2.1 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE
Conforme previsto na resolução nº 114, de 26 de junho de 2017, que
dispões sobre a Política de Assistência ao Educando, os programas de
atendimento ao discente se dividem em Programas Universais que são aqueles
acessíveis a toda comunidade discente com o objetivo de favorecer o
desenvolvimento integral do estudante. E Programas Específicos que são
destinados a discentes sujeitos a condições especiais.
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São Programas Universais: o Programa de Assistência à Saúde do
Estudante; o Programa de Acompanhamento Psicológico; o Programa de Apoio
às Pessoas com Necessidades Educacionais Especificas; o Programa de Apoio
à Participação Estudantil em Eventos; Programa de Apoio à Participação
Estudantil em Mobilidade Acadêmica Internacional; e o Programa de Incentivo à
Cultura, Desporto e Lazer.
Os Programas Específicos subdividem-se em Programas de Assistência
Primária e Programas de Assistência Secundária. Os de Assistência Primária
visam o atendimento ao estudante em situação de vulnerabilidade social,
considerando, prioritariamente, a condição socioeconômica dos discentes que
será avaliada por profissional de Serviço Social. Já os de Assistência Secundária
contribuem para formação acadêmica, considerando prioritariamente o
conhecimento científico.
São Programas de Assistência Primária: Auxílio Alimentação; Auxílio
Transporte; Auxílio Moradia; Auxílio Sociopedagógico; e Bolsa de Estudos. São
Programas de Assistência Secundária: Programa de Iniciação Científica;
Programa Institucional de Bolsas de Extensão; Programa de Monitoria; e
Aprimoramento Discente.
Os Programas Específicos são ofertados após realização de estudo e
conforme as demandas apresentadas pela comunidade discente, sempre
observando a disponibilidade orçamentária do IFMA Campus Grajaú.
4.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
As diretrizes para a avaliação no IFMA são:
a) Avaliar constantemente as atividades desenvolvidas junto à
comunidade, realizando prestação de contas, revisando planejamento e
realimentando as ações necessárias para redimensionar os trabalhos;
b) Avaliar constantemente os processos educacionais, exigindo dos
órgãos superiores responsáveis pela educação às condições necessárias para
atender
às
expectativas
da
comunidade
interna
e
externa;
c) Promover a auto avaliação e a auto avaliação, conforme SINAES.
O IFMA tem seu projeto de auto avaliação institucional, elaborado por
Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída conforme legislação (Art. 11
da Lei 10.861/04) e, nele, expõe sua finalidade, objetivos, metodologia,
estratégias, recursos e calendário das ações avaliativas.
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5 ORGANIZAÇAO PEDAGOGICA
5.1 Diretrizes Curriculares IFMA
Tendo como base a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e a Resolução nº 6, de 20 de
setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pode-se dizer que a Educação
Profissional Tecnológica está estruturada contemplando a formação de nível
médio, superior e a qualificação profissional. Nesse sentido, a Educação
Profissional Tecnológica abrange os cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional (prevendo cursos abertos à comunidade independente
do grau de escolaridade), Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(EPTNM), e Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pósgraduação. Assim, as Diretrizes Curriculares que direcionam as práticas
pedagógicas do IFMA, em todos os níveis e modalidades de ensino, estão
expressas abaixo:
• No desenvolvimento das atividades formadoras, ensino, pesquisa e
extensão devem acontecer de forma totalmente integrada e articulada.
• A oferta dos cursos da educação profissional deve respeitar as
diversidades e peculiaridades regionais, dando suporte aos arranjos
produtivos sociais e culturais locais.
• Os cursos da Educação Profissional técnica de nível médio devem ser
ofertados prioritariamente na forma integrada ao ensino médio.
• A oferta dos cursos de bacharelado deve priorizar as áreas em que a
ciência e a tecnologia são componentes determinantes, em especial,
as engenharias, e a das licenciaturas devem observar as demandas
regionais em termos da carência de pessoal docente habilitado.
• Deve desenvolver ações e fomentar o diálogo com órgãos
governamentais e não-governamentais, na perspectiva da Educação
do Campo de modo a garantir a educação escolar e profissionalização
da população do campo nas suas mais variadas formas de produção
da vida.
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• Desenvolver estudos e estimular a pesquisa em torno de categorias
vinculadas à educação profissional e tecnológica, na perspectiva de
qualificar o debate permanente em torno das Diretrizes de Formação.
• Implementar ações afirmativas tendo em vista deflagrar uma política
institucional de Educação Inclusiva, admitida como cultura coletiva e
não como ação exclusivamente da gestão.
• Ofertar educação a distância de modo a contribuir para o acesso e a
democratização do ensino em seus diferentes níveis e modalidades e
ainda promover ações de formação continuada para os professores

5.2 Estruturação dos Projetos Pedagógicos de Curso
A estrutura dos Planos de Curso, tanto em nível técnico quanto em nível
tecnológico, deve obedecer ao previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(Resolução

CNE/CEB nº 06/2012 e Resolução CNE/CP nº 03/2002

respectivamente). E, no caso dos cursos integrados na modalidade de EJA, o
disposto no Decreto nº 5.840/2006.
Os Planos de Curso serão elaborados em consonância com o Projeto
Político Pedagógico da Instituição, serão submetidos à aprovação do Conselho
Superior do IFMA – CONSUP, contendo obrigatoriamente, a estrutura mínima
exigida na no Art. 10 da Resolução nº 14, de 28 de marco de 2014 e quanto a
elaboração do currículo da forma articulada integrada da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio do IFMA considerar-se-á o disposto no Art. 11 da
resolução supracitada.
A organização curricular do Cursos Técnicos na forma articulada
integrada ao Ensino Médio observará as determinações legais presentes no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação e estará em
conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Além disso, a organização
curricular será desenvolvida considerando-se a obrigatoriedade do ensino de
história e cultura afro-brasileira e indígena nas disciplinas de arte, história e
literatura, bem como, a inclusão dos conteúdos referentes aos princípios da
proteção e defesa civil, a prevenção de todas as formas de violência contra a
criança e ao adolescente e educação ambiental (conforme artigo 26 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. – LDB).
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5.3 Estágio Curricular Supervisionado
Quanto ao estágio supervisionado, além da observância à Resolução
CNE/CEB nº1/2004 e a Lei nº11.788/2008 ao optar pela inclusão do estágio
como componente curricular obrigatório, deve fazê-lo levando em conta as
exigências profissionais e as condições disponíveis na localidade e na Instituição
para sua efetivação em termos legais e operacionais.
A realização do estágio deve seguir as diretrizes contidas na Resolução
CONSUP/IFMA nº 122/2016 que dispõe acerca das normas de Estágio
Supervisionado para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
e de graduação do IFMA.
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6.ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOA
6.1QUADRO DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS
O Campus Grajaú faz parte do Projeto da Expansão Fase III, da Rede
Federal de Educação Profissional. E conforme portaria 246 do Ministério da
Educação, que dispõe sobre o modelo de dimensionamentos das unidades dos
Institutos Federais, prevê para o Campus Grajaú, o modelo 70/45 (70 docentes
e 45 técnicos administrativos).
Segue o quadro demonstrativo de docentes e técnicos existente
atualmente no campus: 39 docentes e 28 técnicos. Sendo de nível médio e
superior.

QUADRO DE DOCENTES E TECNICO
CARGO

Professores

NÍVEL
Graduação
Especialista
Mestrado
Doutorado
TOTAL

Técnico

Médio
Técnico
Superior
Especialista
Mestrado
TOTAL

QUANTIDADE
1
11
15
3
30
7
1
10
4
1
25

6.2 QUADRO DE TERCEIRIZADOS
Nº VAGAS

POSTOS

12

Vigilante

Nº ATUAL
08

10

Serviços Gerais

06

03

Porteiros

02

05

Recepcionistas

02

02

Motoristas

01

33

TOTAL

19
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7 PRINCÍPIOS ORIENTATIVOS PARA AÇÕES
•

Realizar mudanças de forma sistêmica (olhando para o todo e para as
prioridades), tendo como horizonte a excelência no processo
educacional;

•

Decidir conjuntamente e com fundamentação em teorias e dados,
visualizando aonde se quer chegar;

•

“Beber no próprio poço”. Fazer o que for possível, com o que se tem
e com quem se pode contar;

•

Zelar pelos princípios da igualdade de oportunidade, justiça,
sinceridade, honestidade e ética profissional;

•

Fazer – refletir – refazer: uma lição avaliativa no processo educativo;

•

Racionalidade administrativa, percepção dos sentimentos coletivos e
utilização de bom senso.

•

Empreendedorismo como elemento constitutivo transversal de todos os
cursos ofertados.

“Somos o que recebemos geneticamente, o que pensamos, acreditamos
e, principalmente, o que construímos socialmente”

Alberto Filho.
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8 PLANO DE AÇÕES 2017-2020

8.1 AÇÕES ADMINISTRATIVAS
ANO 2017
01 Aquisição de Computadores para Laboratório de Informática e Setores do Campus.
02 Cessão para Uso da Cantina via Licitação (28/03/2017)
03 Contratação de Empresa para Manutenção das Centrais de AR
04 Aquisição de Livros para Biblioteca
05 Aquisição de Software para Empréstimo de Livros
06 Aquisição de Sistema Antifurto para a Biblioteca
07 Aquisição de Computadores para a Biblioteca
08 Aquisição de Software para o Setor Pedagógico de Elaboração de Horários
09 Elaboração de Projetos de Engenharia para Obras no Campus
10 Aquisição de Data Show e Televisores
11 Aquisição de Material de Expediente
12 Ampliação da Capacidade de Fornecimento de Internet
13 Serviço de Cobertura entre os Blocos de Sala de Aula e Laboratório
14 Ampliação do Estacionamento e Iluminação
15 Construção de Parque Esportivo/ ginásio poliesportivo
16 Aquisição de material para as práticas esportivas
17 Aquisição de murais para as salas de aula e espaços externos
18 Cortina para as salas do bloco de ensino e laboratório de informática
19 Construção de Salas de Laboratórios necessárias (Em consonância com as demandas)
20 Elaboração de projeto de acessibilidade
ANO 2018
01 Contratação de Serviço de Monitoramento Eletrônico
02 Construção de Arquivos Permanente
03 Construção do Campo de Futebol
04 Softwares de Tecnologia Assistiva (Inclusão)
05 Implantação de Mobiliário para a acessibilidade
06 Laboratório de materiais de construção e mecânica de solos
07 Laboratório de técnicas construtivas
08 Aquisição de equipamentos de topografia
Troca de divisórias da biblioteca por material que proporcione isolamento acústico,
09
principalmente das salas de leitura em grupo.
10 Adequar espaço com serviço instalação de placas vidros 9Biblioteca, registro escolar)
11 Aquisição de livros para a biblioteca
12 Construção lixeira externa
13 Aquisição de ônibus
14 Aquisição de equipamentos para os laboratórios
15 Aquisição de material de expediente
16 Adaptação de espaço para sala de vídeo e reunião
17 Aquisição de laboratório de ciências
18 Armários salas dos professores
19 Equipar enfermaria e consultório medico
20 Cortinas / toldos para as esquadrias das salas de aulas
Preparar a instituição para oferta do curso de agropecuária: laboratórios e convênios
21
com produtores para aulas praticas
22 Constituir espaço para estacionamento de servidores e alunos e externos
23 Instalar bancos para área de vivencia
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24
25
26
27

Serviço de cobertura acrílico entre os blocos de salas de aulas
Contratação de serviço de seguro de alunos
Gramar a parte frontal do prédio
Plano anual de manutenção predial

ANO 2019
01 Construção de um almoxarifado
02 Contratação de serviço de captação de água de chuva para reuso
03 Instalação de divisórias em MDF para Bloco Administrativo e Ensino
04 Aquisição de Material de Expediente
05 Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios
06 Construir Sistema de captação de agua da chuva para reuso
07 Instalar novas divisória nos blocos administrativo e de ensino
08 Construir campo de futebol
09 Pintura na escola
10 Construir 2 Quiosques de estudo ao lado da biblioteca
ANO 2020
01 Construção de Bloco de Salas de Aula (10 Salas)
02 Aquisição de livros para a Biblioteca
03 Aquisição de material de expediente
04 Realizar processo de cessão de uso do restaurante via licitação
05 Ampliação do parque esportivo- construir piscina
06 Cessão para o uso do restaurante via licitação
07 Aquisição de veículos (Caminhonete)
08 Construção de garagem pra os veículos oficiais
09 Aquisição de computadores para laboratórios e setores
10 Licitar empresa para funcionar o restaurante

Observação: *As ações elencadas na tabela acima não se encontram em ordem de
prioridade.

9.PLANO DE AÇÕES DO ENSINO 2017-2020
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Objetivo: Ofertar de ensino gratuito e de qualidade, oferecendo cursos presenciais
nas diferentes formas, agregando também, pesquisa e extensão, para o
desenvolvimento dos arranjos produtivos locais/regionais e formação cidadã.
Ações 2017
01
02
03
04
05

Planejar a oferta de cursos para o período de 2017 a 2020, a partir da força de
trabalho docente disponível;
Elaborar os novos projetos pedagógicos dos cursos de Agropecuária (Integrado,
Subsequente e Proeja) e Edificações (Integrado, Subsequente e Proeja);
Revisar os projetos pedagógicos dos cursos subsequentes de Administração,
Agronegócio e Informática;
Preparar a estrutura mínima para implementação dos cursos de Edificações;
Planejar da redução do horário noturno de 22h50min para 22h30min. Implantação
no ano acadêmico de 2018;
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Aprovar o projeto pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária;
Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Licenciatura Indígena;
Construir o projeto pedagógico da Pós-Graduação Latu Sensu em Ciências
Agrárias;
Coordenar o processo seletivo para entrada de novos alunos em 2018
Realizar parcerias com o Campus Barra do Corda no intuito de garantir a oferta
da Licenciatura Indígena;
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização dos
Conselhos de Classe 2017;
Elaboração de Calendário escolar 2018
Ofertar 80 vagas iniciais dos Cursos de Licenciatura Indígena e Ciências Agrárias
para ingresso no ano de 2019;
Preparar ambiente para atendimento educacional especializado;
Preparar a estrutura mínima para implementação dos cursos de agropecuária
integrada, licenciatura indígena e pós-graduação latu sensu em ciências agrárias;
Acompanhar e participar dos processos de convênio com empresas e produtores
locais;
Implantar a sala de atendimento educacional especializado – AEE;
Organizar e estruturar a sala de recursos multifuncionais;
Adequar a infraestrutura garantindo o acesso e a circulação pela instituição;
Elaborar plano para acompanhamento e controle da evasão;
Promover oficinas e palestras socioeducativas e motivacionais;
Disponibilizar o espaço de leitura da biblioteca nos três turnos;
Garantir acesso ao atendimento pela equipe multiprofissional da assistência ao
educando;

AÇÕES 2018
Disponibilizar, de forma crescente sempre que possível, os auxílios e bolsas
01 previstos na Política de Assistência ao Educando para garantir o acesso e a
permanência do mesmo na Instituição;
Elaborar Projetos Pedagógicos de cursos EaD;(ex: Bacharelado em Engenharia
02
Civil e Tecnólogo em Agroecologia;
Implantação de cursos EaD, do Bacharelado em Engenharia Civil e Tecnólogo
03
em Agroecologia.
Conhecer Perfil do aluno ingressante em 2018 (aplicação de questionário) e
04
apresentar na semana pedagógica;
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização dos
05
Conselhos de Classe 2018;
06 Elaborar Calendário escolar de 2019
07 Realizar Semana de cursos
08 Elaborar o projeto de curso de agropecuária integrado e subsequente
09 Aprovar no consup o projeto do curso de agropecuária para início em 2019
10 Definir oferta de curso de nível superior
11 Elaborar projeto de curso superior para inicio em 2019
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12
13
14
15
16
17
18
19

Apresentação do regimento disciplinar discente e de orientações gerais da DDE,
DEN, DRCA, CAP e CAE – alunos novos e veteranos
AÇÕES 2019
Elaborar de Calendário escolar 2020
Apresentar o Perfil do aluno ingressante em 2019 (aplicação de questionário)
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização
dos Conselhos de Classe 2019
Coordenar o processo seletivo para entrada de novos alunos em 2019
Ofertar curso superior para entrada em 2020

AÇÕES 2020
01 Elaborar de Calendário escolar 2021
02 Apresentar o Perfil do aluno ingressante em 2020 (aplicação de questionário)
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização
03
dos Conselhos de Classe 2020
04 Coordenar o processo seletivo para entrada de novos alunos em 2021
05 Implantar curso de nível superior
06 Organizar o sistema de rematrícula e matricula dos novos alunos

COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

Objetivo: planejar, acompanhar e avaliar atividades para a implementação da
educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio.
Ações 2017 a 2020
Orientar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento do
Projeto Pedagógico de cada curso;
Assessorar a Diretoria de Desenvolvimento Educacional na elaboração do Plano
de Oferta de Cursos 2018-2020;
Emitir parecer sobre questões de cursos, disciplinas, programas, planos e
projetos de ensino;
Organizar as atividades destinadas à orientação docente nos processos e
procedimentos de ensino;
Realizar o levantamento das demandas pedagógicas evidenciadas pelo
Campus;
Planejar e executar ações de desenvolvimento e atualização pedagógica para
docentes;
Planejar e coordenar a realização dos encontros pedagógicos;
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização dos
Conselhos de Classe;
Assessorar na elaboração do calendário acadêmico;
Propor diretrizes para o aperfeiçoamento do processo didático pedagógico do
Campus, a partir do acompanhamento de desempenho de docentes e discentes;

34

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Assessorar a diretoria de desenvolvimento educacional nos processos de
avaliação institucional;
Fomentar e promover, em conjunto com a coordenadoria de assuntos estudantis,
ações para permanência e êxito do estudante;
Desenvolver pesquisas com vistas a aprimorar a execução dos currículos;
Elaborar e apresentar a Diretoria de Desenvolvimento Educacional relatórios
anuais do trabalho desenvolvido por esta coordenação;
Elaborar documentos e instrumentos para viabilizar a execução das atividades
de supervisão e orientação escolar;
Planejar e executar, em parceria com o Departamento de Ensino, as reuniões de
pais e mestres;
Elaborar diagnóstico para detectar as principais causas da evasão;
Desenvolver projetos que visam reduzir o índice de evasão e retenção escolar;
Promover em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis ações para
fortalecer a participação estudantil e o protagonismo juvenil.

DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Objetivo: Promover à pesquisa aplicada e à extensão tecnológica integrado ao ensino.
Ações 2017
01 Estruturar do setor (pessoal, mobiliário e computadores)
02 Realizar semana nacional de ciência e tecnologia
03 Divulgação dos editais de pesquisas internos e externos
04 Incentivar a participação de pesquisadores em seminário de pesquisa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

01
02

Ações 2018
Realizar anualmente o Seminário de Iniciação Científica e Extensão do Campus;
Elaborar relatório quantitativo com a produção científica anual do Campus;
Incentivar a participação de estudantes para apresentação de trabalhos em
Congressos e Seminários e outros Eventos Científicos;
Incentivar a participação de pesquisadores para apresentação de trabalhos em
eventos Científicos e Tecnológicos;
Incentivar a criação de Grupos de Pesquisa;
Incentivar a captação de recursos externos para apoio à execução de projetos;
Ampliar o número de projetos aprovados nos Editais Institucionais.
Divulgar editais internos e externos de pesquisas
Estimular a participação do campus em editais de pesquisas
Convênio com a Universidade de Taubaté para oferecimento do Mestrado em
Gestão e Desenvolvimento Regional para qualificação dos servidores.
Coordenar a semana nacional de tecnologia
Elaboração de projeto de curso de pos-graduação lato sensu
Ações 2019
Realizar anualmente o Seminário de Iniciação Científica e Extensão do Campus
2019
Incentivar a captação de recursos externos para apoio à execução de projetos
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03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Divulgar editais internos e externos de pesquisas
Estimular a participação do campus em editais de pesquisas
Incentivar a participação de pesquisadores para apresentação de trabalhos em
eventos Científicos e Tecnológicos
Acompanhamentos dos alunos pesquisadores
Ofertar bolsas de pesquisas
Coordenar a semana nacional de tecnologia 2019
Ações 2020
Realizar anualmente o Seminário de Iniciação Científica e Extensão do Campus
2020
Incentivar a captação de recursos externos para apoio à execução de projetos
Estimular a participação do campus em editais de pesquisas
Acompanhamentos dos alunos pesquisadores
Ofertar bolsas de pesquisas
Divulgar editais internos e externos de pesquisas
Incentivar a participação de pesquisadores para apresentação de trabalhos em
eventos Científicos e Tecnológicos
Coordenar a semana nacional de tecnologia 2020

DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Objetivo: fomentar a política de extensão, com a finalidade de se fazer cumprir as
atividades inerentes a extensão de forma integrada ao ensino, por meio de eventos,
cursos e projetos de extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico
do município e entornos do IFMA Campus Grajaú.
Ações 2017
01 Fomentar a execução de projetos, cursos e eventos de extensão;
02 Ofertar e divulgar editais de bolsa de extensão para estudantes;
03 Ampliar a política de divulgação e comunicação institucional;
04 Buscar parcerias para realização de convênios de cooperação técnica regional;
Empregar política de empreendedorismo através das parcerias institucionais e
05 empresariais, considerando o aprimoramento das políticas de cooperação
técnica, transferência de tecnologia, estágio e política de egressos;
Firmar convênios com empresas locais com vistas na inserção dos estudantes,
06
por meio de estágio;
07 Ampliar a realização de convênios de benefícios para alunos e servidores;
08 Elaborar e lançar editais de visitas técnicas;
Intermediar a realização de visitas técnicas no Campus através da parceria com
09
as instituições na qual o servidor deseja realizar a atividade;
Informar no campus vagas de estágio, jovem e de emprego disponível para os
10
alunos e egressos;
Fazer o encaminhamento de alunos para estágio, seguindo a Política de Estágio
11
do IFMA e todas as orientações da Lei de Estagio;
Participar de orientações e encaminhamentos dos alunos nos estágios
12
curriculares;
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13
14
15
16

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06

Ofertar e acompanhar e divulgar os cursos de extensão;
Criar espaços de diálogo entre o IFMA e as demais instituições de educação
superior que atuam no município de modo a garantir, até 2018 uma ação
articulada entre essas Instituições;
Ministrar treinamentos a servidores quanto as ações de extensão e utilização do
SUAP;
Cadastrar todos os convênios de cooperação técnica, estágio e convênios de
benefícios.
Ações 2018
Elaborar e publicar edital de visitas técnicas para 2018
Fomentar a execução de projetos, cursos e eventos de extensão
Ampliar convenio de estágios
Ampliar convênios de cooperação técnica
Oferecer bolsa de extensão para estudantes;
Ministrar treinamento de sistema da pró-reitoria de extensão e utilização do
suap
Realizar treinamento de ambientação de alunos na empresa
Realizar seminário de orientação profissional para os alunos concluintes em
2018
Elaborar plano de acompanhamento de estagiários 2018
Participar dos eventos institucionais da escola
Ações 2019
Elaborar e publicar edital de visitas técnicas para 2019
Fomentar a execução de projetos, cursos e eventos de extensão
Ampliar convenio de estágios em 20% em relação a 2018
Oferecer bolsa de extensão para estudantes;
Participar dos eventos institucionais da escola
Realizar seminário de orientação profissional para os alunos concluintes em
2019
Elaborar plano de acompanhamento de estagiários 2019
Ações 2020
Elaborar e publicar edital de visitas técnicas para 2019
Fomentar a execução de projetos, cursos e eventos de extensão
Oferecer bolsa de extensão para estudantes;
Participar dos eventos institucionais da escola
Realizar seminário de orientação profissional para os alunos concluintes em
2020
Elaborar plano de acompanhamento de estagiários 2020

COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO
Objetivo: planejar, acompanhar e avaliar atividades para a implementação da
educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio.
Ações 2017 a 2020
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01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Orientar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento do
Projeto Pedagógico de cada curso;
Assessorar a Diretoria de Desenvolvimento Educacional na elaboração do Plano
de Oferta de Cursos 2018-2020;
Emitir parecer sobre questões de cursos, disciplinas, programas, planos e
projetos de ensino;
Organizar as atividades destinadas à orientação docente nos processos e
procedimentos de ensino;
Realizar o levantamento das demandas pedagógicas evidenciadas pelo
Campus;
Planejar e executar ações de desenvolvimento e atualização pedagógica para
docentes;
Planejar e coordenar a realização dos encontros pedagógicos;
Planejar e executar em parceria com os coordenadores de curso a realização dos
Conselhos de Classe;
Assessorar na elaboração do calendário acadêmico;
Propor diretrizes para o aperfeiçoamento do processo didático pedagógico do
Campus, a partir do acompanhamento de desempenho de docentes e discentes;
Assessorar a diretoria de desenvolvimento educacional nos processos de
avaliação institucional;
Fomentar e promover, em conjunto com a coordenadoria de assuntos estudantis,
ações para permanência e êxito do estudante;
Desenvolver pesquisas com vistas a aprimorar a execução dos currículos;
Elaborar e apresentar a Diretoria de Desenvolvimento Educacional relatórios
anuais do trabalho desenvolvido por esta coordenação;
Elaborar documentos e instrumentos para viabilizar a execução das atividades
de supervisão e orientação escolar;
Planejar e executar, em parceria com o Departamento de Ensino, as reuniões de
pais e mestres;
Elaborar diagnóstico para detectar as principais causas da evasão;
Desenvolver projetos que visam reduzir o índice de evasão e retenção escolar;
Promover em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis ações para
fortalecer a participação estudantil e o protagonismo juvenil.
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PROGRAMAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL
2017
Descrição

Quantidade de bolsas/auxílios

PROEJA
Bolsa de Estudos
Auxílio Sociopedagógico
Auxílio Financeiro para Visita Técnica
Bolsa Fiscalização
Ajuda de Custo
Participação em Eventos Científicos, Culturais e Esportivos
Programa de Aprimoramento Discente
PIBIC
Quantidades de Alunos

49
50
22
68
33
2
44
6
2
276

2018
Descrição

Quantidade de bolsas/auxílios

PROEJA
Bolsa de Estudos
Auxílio Financeiro para Visita Técnica
Bolsa Fiscalização
Bolsa Artístico-Cultural
Seguro Aluno
Participação em Eventos Científicos, Culturais e Esportivos
Programa de Aprimoramento Discente
Monitoria
Quantidades de Alunos

49
60
80
40
10
200
50
8
8
505

2019
Descrição
PROEJA
Auxílio Transporte
Bolsa de Estudos
Auxílio Financeiro para Visita Técnica
Bolsa Fiscalização
Bolsa Artístico-Cultural
Bolsa Atleta
Seguro Aluno
Participação em Eventos Científicos, Culturais e Esportivos

Quantidade de bolsas/auxílios
34
20
50
90
40
20
10
250
55
39

Programa de Aprimoramento Discente
Monitoria
Quantidades de Alunos

8
8
585

2020
Descrição
PROEJA
Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação
Bolsa de Estudos
Auxílio Financeiro para Visita Técnica
Bolsa Fiscalização
Bolsa Artístico-Cultural
Bolsa Atleta
Seguro Aluno
Participação em Eventos Científicos, Culturais e Esportivos
Programa de Aprimoramento Discente
Monitoria
Quantidades de Alunos

Quantidade de bolsas/auxílios
35
30
60
20
100
40
25
15
300
60
10
15
710

40

11. PLANO DE OFERTAS REGULARES DE CURSOS 2017 – 2020
Os eixos tecnológicos definidos para os cursos nos diferentes níveis e
modalidades de ensino para o Campus Grajaú:

11.1 EIXOS E CURSOS
EIXOS

CURSOS

Gestão de Negócios

• Cursos de Administração

Recursos Naturais

• Curso de Agronegócio
• Curso de Agropecuária

Informação e Comunicação

• Curso de Informática

Infraestrutura

• Curso de Edificações

11.2 FORMAS
FORMA INTEGRADA
FORMA SUBSEGUENTE
FORMA CONCOMITANTE
11.3 OFERTAS REGULARES 2017 – 2020
OFERTA 2017

2017 – Ofertas Educacionais Regulares
Nível

Forma

Curso

Turno

Turmas

Vagas

Técnico

Integrado (1º ano)

Administração

Matutino

01

40

Técnico

Integrado (1º ano)

Agronegócio

Matutino

01

40

Técnico

Integrado (1º ano)

Informática

Matutino

01

40

Técnico

Integrado PROEJA (1º ano)

Informática

Noturno

01

40

Técnico

Integrado PROEJA (2º ano)

Administração

Noturno

01

40

Técnico

Subsequente (1º módulo)

Agronegócio

Noturno

01

40

Técnico

Subsequente (2º módulo)

Administração

Vespertino

01

40

Técnico

Subsequente (2º módulo)

Agronegócio

Vespertino

01

40

Técnico

Subsequente (2º módulo)

Informática

Vespertino

01

40

09

360

TOTAL
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OFERTA 2018

2018 – Educação Regular / continuação
Nível

Forma

Curso

Turno

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado PROEJA (2º ano)
Integrado PROEJA (3º ano)

Administração
Agronegócio
Informática
Informática
Administração

Matutino
Matutino
Matutino
Noturno
Noturno

Turma
s
01
01
01
01
01

Vagas
40
40
40
40
40

2018 – Educação Regular /entrada nova Previstas
Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Integrado (1º ano)
Integrado (1º ano)
Subsequente (1º e 2º
módulo)
Subsequente (1º e 2º
módulo)
Subsequente (1º e 2º
módulo)

Administração
(2018.1)
Agronegócio
(2018.1)
Informática
(2018.1)
Edificações
(2018.1)
Agropecuária
(2018.1)
Edificações
(2018.1)
Agropecuária
(2018.1)
Administração
(2018.1)
Informática
(2018.1)
Edificações
(2018.1)

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Vespertino

01

40

Vespertino

01

40

Noturno

01

40

Noturno

01

40

Noturno

01

40

15

600

TOTAL

OFERTA 2019

2019 - Educação Regular / continuação
Nível

Forma

Curso

Turno

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado PROEJA (3º ano)
Subsequente (3º módulo)
Subsequente (3º módulo)
Subsequente (3º módulo)

Administração
Agronegócio
Informática
Edificações
Agropecuária
Edificações
Agropecuária
Administração
Agronegócio
Informática
Informática
Administração
Agronegócio
Informática

Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Matutino
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

Turma
s
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Vagas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42

Técnico

Subsequente (3º módulo)

Edificações

Noturno

01

40

2019 - Educação Regular /entrada nova Previstas
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado (1º
ano)
Integrado
PROEJA (1º
ano)

Administração (2019.1)

Matutino

01

40

Agronegócio (2019.1)

Matutino

01

40

Informática (2019.1)

Matutino

01

40

Edificações (2019.1)

Matutino

01

40

Agropecuária (2019.1)

Matutino

01

40

Edificações (2019.1)

Vespertino

01

40

Agropecuária (2019.1)

Vespertino

01

40

Informática (2019.1)

Noturno

01

40

Superior

Licenciatura

Licenciatura Indígena
(2019.1)

Vespertino

01

40

Superior

Pósgraduação
(Lato sensu)

Ciências agrárias (2019.1)

Diurno

01

40

25

1.000

TOTAL

OFERTA 2020

2020 - Educação Regular / continuação
Nível
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Forma
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (2º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado (3º ano)
Integrado PROEJA (2º ano)

Curso
Administração
Agronegócio
Informática
Edificações
Agropecuária
Edificações
Agropecuária
Administração
Agronegócio
Informática
Edificações
Agropecuária
Edificações
Agropecuária
Informática

Turno
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Noturno

Turmas
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Vagas
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2020 - Educação Regular /entrada nova Previstas
Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Administração
(2020.1)
Agronegócio
(2020.1)

Matutino

01

40

Matutino

01

40
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Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Integrado (1º ano)

Técnico

Subsequente (1º módulo)

Técnico

Subsequente (1º módulo)

Técnico

Subsequente (1º módulo)

Técnico

Subsequente (1º módulo)

Superior

Bacharelado

TOTAL

Informática
(2020.1)
Edificações
(2020.1)
Agropecuária
(2020.1)
Agronegócio
(2020.1)
Administração
(2020.1)
Informática
(2020.1)
Edificações
(2020.1)
Engenharia
Civil (2020.1)

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Matutino

01

40

Noturno

01

40

Noturno

01

40

Noturno

01

40

Noturno

01

40

Diurno

01

40

25

1.000
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ANEXO
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ANEXO I: DOCUMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO CAMPUS GRAJAÚ

Da Área
O IFMA Campus Grajaú está localizado numa área de 218 hectares, à
margem da BR – 226 no sentido Grajaú – Barra do Corda. Considerando o
zoneamento da área, o campus pretende destinar áreas verdes, área de
preservação ambiental, área esportiva e lazer, área de construção, áreas
administrativas e acadêmicas.
OBS: Existe uma invasão no terreno e a questão está na justiça. Com uma
proposta de doação de 68,93 hectares para o município lotear e dividir entre os
moradores localizados na área do IFMA.
A Direção do Campus Grajaú aprova a proposta de doação da parte citada
acima (68,93ha) para o município regularizar a situação dos moradores já
cadastrados que estão ocupando o terreno do IFMA.

Do Sistema Viário e Estacionamentos
O sistema viário do campus deve manter o seu caráter local, privilegiando
o trânsito de pedestres, e constituir vias de articulações entre as diversas áreas
construídas do Campus Grajaú.

Do Zoneamento
Fica proposto o seguinte zoneamento de uso e ocupação do Campus
Grajaú:
Zoneamento Macro:
I – Zona de Preservação - são áreas destinadas à preservação de ecossistemas
naturais, e à preservação de espaços verdes de ambientação, incluindo aqueles
tratados paisagisticamente, onde é vedada a ocupação do solo.
II – Zona de Reserva Técnica passível de ocupação - são áreas prioritariamente
destinadas à preservação ambiental, admitindo-se a sua ocupação futura, desde
que com baixos índices de impermeabilização do solo;
III – Zona de Expansão - são áreas destinadas a construções, sujeitas aos
parâmetros urbanísticos;
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IV – Zona consolidada - área já construída, e consolidada como primeira fase do
projeto de implantação do campus, composta do bloco administrativo,
pedagógico, ensino, biblioteca, auditório, restaurante e laboratórios;
V – Zona de esporte e lazer – Destinada ao complexo esportivo e ao lazer,
composto de ginásio poliesportivo, piscina, campo de futebol, pista de atletismo
e academia aberta;
VI – Zona de Cinturão Verde – Área verde que circula toda a área construída do
terreno.
A definição relativa à localização das novas edificações deve obedecer a
critérios de contiguidade com edificações afins (configurados no zoneamento) e
ainda a critérios de situações favoráveis de topografia, insolação e direção
dominante dos ventos.
Nesse sentido, pretende-se fazer o mapa das áreas de zoneamento
macro e definir o zoneamento micro, posteriormente contemplado no Plano
Diretor do campus.

Da Altimetria
As

edificações

típicas

destinadas

às

atividades

acadêmicas

e

administrativas deverão ter o piso térreo e no máximo 01 (um) pavimento,
priorizando a horizontalização das construções.
Para efeito, consideram-se edificações típicas aquelas destinadas a salas
de aula, laboratórios de ensino e pesquisa, consultórios, espaços para garagem
e demais construções, como ginásios de esportes, auditórios, plantas-piloto,
laboratórios especiais, restaurantes, depósitos especiais de produtos químicos
ou resíduos, instalações especiais para animais de grande porte, viveiros de
plantas e assemelhados, guaritas e outras pequenas instalações de apoio às
edificações.

Da Acessibilidade
Todas as edificações prediais do Campus Grajaú e os espaços urbanos
de uso público deverão garantir a acessibilidade ambiental para todas as
pessoas, incluindo-se os portadores de necessidades especiais por motivo de
idade, gravidez, lesão neuro-motora ou sensorial ou outra condição física sob
efeito de uma deficiência permanente ou temporária.
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A exigência da acessibilidade ambiental para todos deve sempre ser
satisfeita, simultaneamente, na ocasião em que for efetivada cada uma das fases
de planejamento, projeto para intervenção ambiental, execução de obras
construtivas, da licitação de contrato para serviços de terceiros e das ações de
gerenciamento administrativo e de manutenção, conforme as disposições
estabelecidas em lei.
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