MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA
PORTARIA Nº 2.656, DE 18 DE JUNHO DE 2020

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 02
de setembro de 2016, publicado no DOU de 05 de setembro de 2016, no uso de suas
atribuições legais; e,
Considerando a Portaria IFMA nº 1.202, de 18 de março de 2020, que
estabelece aos campi e reitoria procedimentos e rotinas das atividades acadêmicas,
administrativas, de atendimento ao público e de prevenção diante do cenário de
emergência de saúde pública em decorrência do avanço do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria IFMA nº 1.244, de 20 de março de 2020, que
determina que os campi e a Reitoria adotem prioritariamente o desenvolvimento de
atividades por meio remoto;
Considerando a Portaria IFMA nº 1.251, de 20 de março de 2020, que
determina procedimentos para planejamento, registro e controle das atividades
administrativas na forma remota;
Considerando a Portaria IFMA nº 1.682, de 20 de abril de 2020, que altera a
periodicidade para preenchimento, registro e envio do Plano de Trabalho e fixa prazos
para envio e eventuais correções;
Considerando a Portaria IFMA nº 1.929, de 25 de maio de 2020, que
estabelece procedimentos para a realização de cursos a distância do Centro de
Formação de Servidores do IFMA para complementação de carga horária dos servidores
em atividade remota;
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Considerando a Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020, que
estabelece diretrizes para a realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais nos
cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Graduação e PósGraduação do IFMA, para a reorganização do Calendário Escolar 2020;
Considerando que o IFMA atualmente possui no Plano de Desenvolvimento
de Pessoas – PDP, 3.425 propostas de ações de desenvolvimento planejadas para
serem realizadas no ano de 2020;

RESOLVE:
Art.1º Apresentar aos servidores uma trilha formativa para a utilização de
ferramentas digitais que favoreçam os processos de ensino e de aprendizagem no
contexto emergencial relativo à preparação de materiais e atividades pedagógicas não
presenciais.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

FRANCISCO ROBERTO BRANDÃO FERREIRA
Reitor
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ANEXO I
Nota Orientativa Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 1.868, de 20 de maio
de 2020.
Este documento orienta em relação a formação de servidores para a utilização de
ferramentas digitais no ensino.
1.

Com o objetivo de contribuir com a política de formação continuada, para

a qualificação dos servidores e consequente melhoria dos processos educativos o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão assume a capacitação
dos seus servidores como um compromisso institucional conforme explicita o seu Projeto
Pedagógico Institucional - PPI (2016);
2.

Este documento apresenta uma trilha formativa que visa contribuir com a

formação dos servidores do IFMA na utilização de ferramentas digitais que permitam a
produção de conteúdos e atividades para o contexto educacional em ambientes virtuais
de ensino;
3.

Os servidores que optarem por realizar a trilha formativa proposta, obterão

o reconhecimento institucional através da certificação pelo Centro de Formação do
Servidor (CFS);
4.

O acesso à trilha formativa dar-se-á por meio do PAINEL DE CURSOS E

MATERIAIS disponível em https://padlet.com/certecformacao1/t4ud4nije8soefyv
5.

Para efeito de comprovação e da validação dos cursos realizados o

servidor deverá anexar o certificado de conclusão do curso no SUAP, módulo Gestão de
Pessoas > CFS > Minhas Inscrições.

